Verzoek om vrijstelling schoolbezoek
Gegevens aanvrager
De heer/mevrouw (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorletters en achternaam: ________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________________________________
Mobiel nummer: ________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________

Gegevens leerling(en)
Voor- en achternaam:
Voor- en achternaam:
Voor- en achternaam:
Voor- en achternaam:
Voor- en achternaam:

Groep:
Groep:
Groep:
Groep:
Groep:

Aangevraagde vrijstelling:
Datum:

Van

t/m

Reden (aankruisen)









Huwelijk familielid eerste graad (ouders)
Huwelijk familielid tweede graad (stief)broer of (stief)zus, opa of oma
Huwelijk familielid derde graad (oom, tante, overgrootouders of een kind van een broer/zus
van de leerling zelf)
Overlijden / begrafenis / crematie familielid
Huwelijksjubileum van ouders of grootouders
Verhuizing
Verlof buiten schoolvakantie vanwege de specifieke aard van uw beroep*
Andere gewichtige reden*, namelijk ______________________________________________

Toelichting:

Ondertekening
Datum aanvraag: _____________________________ Handtekening: ________________________

In te vullen door de directie:
Toestemming:

 Ja

 Nee

Handtekening: ________________________

Toelichting:



De directie kan voor ten hoogste 10 dagen per jaar uitsluitend voor bijzondere, gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. Voor extra vakantie
kan, behoudens overmacht die blijkt uit een werkgeversverklaring geen toestemming verleend worden. Hierbij gaat het om ouders / verzorgers die om
beroepsmatige redenen geen vakantie kunnen opnemen in de reguliere schoolvakantie.

Redenen voor bijzonder schoolverlof
In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij
een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. Het Regionaal
Bureau Leerlingzaken heeft deze overzichtelijk voor u op een rijtje gezet:

Redenen voor toekennen van verlof door school:








Bruiloft t/m 3e familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie
trouwakte)
o bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden,
anders 1 schooldag;
o bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft
Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof
Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van
overlijden)
o
bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen
o
bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen
o
bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag
o
Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof.
25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of
grootouder(s): maximaal 1 schooldag.
Naar oordeel van de directeur van de school/instelling gewichtige omstandigheid: maximaal 10
schooldagen verlof. De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn
gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen).

Geen reden tot toekennen van verlof door school zijn:











Familiebezoek in het buitenland
Goedkope tickets / vakantieaccommodatie in het laagseizoen
Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
Samen reizen
Kroonjaren (verjaardagen)
Sabbatical
Wereldreis / verre reis
Compensatie niet op vakantie kunnen door coronavirus

Voor meer informatie kijk ook op de website van de rijksoverheid.

Meer dan tien dagen verlof?
In dat geval beoordeelt het Regionaal Bureau Leerlingzaken uw verzoek. Vul hier uw aanvraag in en
stuur deze naar het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Download hier het formulier.
Bovenstaande informatie is terug te vinden op:
https://www.rblgv.nl/leerplicht/verlof-school-aanvragen/bijzonder-schoolverlof-aanvragen/

