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Aanvraagformulier voor verlof buiten schoolvakanties

s-Hertogenbosch,  - -  (datum).

Ondergetekende(n)  

Adres 

Verzoek/verzoeken  oor zijn/haar/hun kinderen:

geb.:  groep:

geb.:  groep:

geb.:  groep:

geb.:  groep:

Verlof voor de periode van  t/m

Reden voor dit verzoek:

Handtekening ouder / verzorger 

Handtekening directeur 

Het verlof wel/niet verleend 

Reden waarom her verlof niet wordt verleend

NB

Verzoektot verlof dienen minstens 14 dagen voorde verlofdatum te worden aangevraagd.
Verzoeken tot verlof in verband met verplichte vakanties buiten de schoolvakanties dienen ver ezeld te gaan van een  erkgevers erklaring.
z.oz ÜIT: Leerplichtwijzer gemeente's-Herto enbosch.

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 directeur. In spoedgevallen kunt u de president van de rechtbank  erzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. De te volgen procedure voor bezwaar en beroep is bij de directeur.



s-Hertogenbosch

Bijzonder verlof
Soms kunt u bijzonder verlof aanvragen. Bij verlof tot tien schooldagen neemt de schooldirecteur een
besluit. De directeur moet zich hierbij houden aan regels die in de wet zijn vastgelegd. Gaat het om
meer dan tien schooldagen? Dan beslist de leerplichtambtenaar.

Bijzondere omstandigheden en vastgestelde dagen

Verhuizing 1 schooldag

Een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van ouders,

verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes (overgroot)opa s
of (overgroot)oma s

1 schooldag

Een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van ouders,

verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes (overgroot)opa s
of (overgroot)oma's buiten de woonplaats

Maximaal 2 schooldagen

Een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van ouders,
verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes (overgroot)opa's
of (overgroot)oma s buiten Nederland

Maximaal 5 schooldagen

Overlijden van ouders of verzorgers Maximaal 5 schooldagen

Overlijden van broers, zussen, opa s en oma s Maximaal 2 schooldagen

Overlijden van (oud)ooms, (oud)tantes, neven,
nichten, overgroot-opa's en -oma s

1 schooldag

Overlijden van ouders of verzorgers, broers, zussen,

(oud)ooms, (oud)tantes, neven, nichten, (overgroot)opa’s
en (overgroot)oma's buiten Nederland

Maximaal 5 schooldagen

Huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of opa en oma

(121/2, 25, 40, 50 of 60jaar)
1 schooldag

Ambtsjubileum van ouders, verzorgers, opa of oma (25, 40

of 50 jaar)
1 schooldag

Gezinsuitbreiding (geboorte/adoptie 1 schooldag

Bij ernstige ziekte van ouders, verzorgers, broers, zussen,
(overgroot)opa's, (overgroot)oma’s, ooms en tantes

Periode in overleg


