
 

 

 

 

Aanvraagformulier extra (vakantie) verlof  

 

Aan de directeur van de Griftschool te Woudenberg,  

  

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969. 

 
Naam aanvrager:   ________________________________________________________ 
Adres:                  ________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats:  ________________________________________________________ 
 
verzoekt toestemming tot extra (vakantie)verlof in de periode van: 
_____________________________ t/m ___________________________________________20____ 
ten behoeve van: 
1._____________________________________; geb.dat.:________________________;groep:_____ 
2._____________________________________; geb.dat.:________________________;groep:_____ 
3._____________________________________; geb.dat.:________________________;groep:_____ 
 
Reden van het verzoek: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aangevraagd d.d.: ___________________ Handtekening:___________________________________ 
 

 
BESLISSING DIRECTEUR: Akkoord / Niet Akkoord 
 
Reden van de beslissing: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Beslissing d.d.: ______________________ Handtekening:___________________________________ 
 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen, op grond van de Algemene 

wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking, gemotiveerd: 

 een bezwaarschrift indienen bij de 
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften,  

       p/a Gemeente Woudenberg,  

       Postbus 16, 3930EA Woudenberg 

 

als de aanvraag betrekking heeft  op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden  

(art. 14) 

 



 

 

 

 

 

Aanvragen extra schoolverlof 
In de leerplichtwet van 1 augustus 1994 is schoolverlof van leerplichtige kinderen (vanaf 5  jaar)  

nauwkeurig omschreven. De directie is namens het bevoegd gezag verplicht toe te zien op naleving 

van deze wet en verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar, die 

dan zo nodig maatregelen treft. 

Indienen aanvraag 
Een aanvraag voor extra verlof moet zo mogelijk vier weken van tevoren zijn ingediend op het 

daarvoor bestemde formulier. Dit is verkrijgbaar bij de directie. 

Beslissing over de aanvraag 
De directeur beslist over een aanvraag voor niet meer dan 10 schooldagen in een schooljaar.  
Voor verlof van meer dan tien school dagen is ook goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de  
gemeente nodig. 
 
Extra vakantieverlof 
De directeur mag dit uitsluitend verlenen als het door de aard van het beroep van een van de ouders 

slechts mogelijk is alleen buiten de schoolvakanties weg te gaan. Hiervoor komen o.a. de horeca en 

de agrarische sector in aanmerking. Vakantieroosters door werkgevers vastgesteld of afspraken met 

collega's zijn op voorhand geen reden om vrijstelling te verlenen. Dit verlof mag nooit gegeven 

worden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

Gewichtige omstandigheden 

In artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet worden enkele gewichtige omstandigheden genoemd, 

waarbij verzuim geoorloofd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van vier jaar zijn niet leerplichtig. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een 

vijfjarige kleuter nog wat te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. 

Door deze regeling kunt u uw vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week thuishouden. U moet dat 

wel in overleg met de leerkracht doen. Zodra uw kind zes jaar is, houdt deze regeling op. 

Gewichtige omstandigheden zijn: 

 wettelijke verplichtingen of   
       verhuizing 

 huwelijk van bloed- en aanverwanten 

 huwelijks- of ambtsjubileum 

 bij ernstige ziekte van ouders of 
       bloed- of aanverwanten (u heeft dan 
       een  medische verklaring nodig) 

 religieuze feestdagen 

 naar het oordeel van de directeur  
       belangrijke redenen, maar geen   

       vakantieverlof 

Geen gewichtige omstandigheden zijn: 
 

 een tweede vakantie 

 zomaar een lang weekend weg,  

 bezoeken van tentoonstellingen, 
concerten, 

       pretparken enz. 

 op wintersport gaan buiten de vakanties 

 één of meer dagen eerder met vakantie 
      gaan of later terugkomen 
 

 

 

 

 

 

 

op wintersport gaan buiten de vakanties 


