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Aanvraagformulier voor verlof buiten de'schoolva anties

s-Hertogenbosch « ~  (datum).

Ondergetekende(n)     

Adres   

verzoekt/verzoeken voor zijn/haar/hun kinderen:

• • .geb.:  groep: 

geb.:    groep:......

eb.:  groep: 

eb.:  gro p: 

d
-schölerikfing-

verlof voor  e periode v n   t/m
• -tf ;

Reded Voor'dit verzoek: ' .

Handtekening ouder / verzorger:   
Handtekenin  directeur:     
Het verlof wordt wel/niet verleend 
Reden w  rom het verlof niet wordt verleend

NB
o Verzoeken tot verlof dienen minstens 14  a en voor de verlofdatum te worden a ngevraa d
o Verzoe en tot verlof in verb nd met verplichte vakanties buiten de school akantie dienen vergezeld te ga n van een

werkgeversver larin .
o z.o.z. "UIT: Leerplicht ijzer gemeente  s-Herto enbosch

Indien u zich niet met deze beslissin  kunt vereni en, kunt u hiertegen op  rond van de Al emene Wet Bestuursrecht binnen 6 we en na 
d gtekenin  van  eze beschikkin  gemotiveerd een bezwa rschrif  indienen bij de directeur. In spoedgevallen kunt u de president van da; 
rech bank verzoe en een voorlop  e voorzienin  te treffen. De te vol en procedure  oor bezwa r en beroep is bij  e  irecteur
verkrijgbaar. <.



,   -4  

s-Hertogenbosch

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

Bijzondere omstandigheden en vastgestelde dagen

Verhuizing 1 schooldag :

Een huweiijk/samenlevingsovereenkomstvan ouders, verzorgers, broers,
zussen,.ooms, tantes (o ergroot)opa's of (o'vergrootjoma's

1 school ag

Een huwelij /samenlevingso ereenkomst van ouders, verzorgers, broers,
zussen, ooms, tantes (overgroot)opa's of (o ergrootjoma's buiten de
woonplaats

Maximaal 2 schooldagen

Een huwelijk/samenle ingsovereen omst van ouders, verzorgers, broers,
zussen, oo s, tantes (o ergroot)opa s of (overgroot)oma's buiten Nederland

axi aal 5 schooldagen

Overlijden van ouders of verzorgers Maximaal 5 schooldagen

Overlijden van broers, zussen, opa's en oma s aximaal 2 schooldagen

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

1 schooldag

Overlijden van ouders of ver orgers, broers, zussen,
(oud)ooms, (oud)tantes, neven, nichten, (overgroot)opa's en
(o ergroot)o a s buiten Nederland

Maximaal 5 schooldagen

Huwelij sjubileum van ouders, verzorgers of opa en oma (121/2, 25, 40, 50 of 60
jaar)

1 schooldag

Ambtsjubileum van ouders, verzorgers, opa of oma (25, 40 of 50 jaar) 1 schooldag

Gezinsuitbreiding (geboorte adoptie 1 schooldag

Bij ernstige zie te van ouders, verzorgers, broers, zussen,

(o ergroot)opa's, (overgrootjoma's, ooms en tantes

Perio e in o erleg

Komt u in aanmerking-voor bijzonder verlof?

Ga dan naar https://www.s-hertoaenbosch.nl/leerplicht. Onder het kopje bijzonder verlof vindt u een formulier dat u bij de
sc ooldirecteur kunt inleveren. Voor verlof van meer dan 10 schooldagen is er een formulier dat  eteen naar de  
leerplichtambtenaar gaat.

Vraag het verlof zo snel mogelijk aan. De schooldirecteur of leerplichtambtenaar laat u binnen een redelijke termijn, maar uiterlij 
8 weken na uw aanvraag zijn besluit weten.

Bent u het niet eens met het besluit? Laat dit dan binnen 6 weken na het besluit schriftelijk aan degene die het besluit
heeft genomen weten. In uw brief schrijft u ten minste:- uwnaam;- uw adres;

een omschrijving van het besluit;

waarom u het niet eens bent met het besluit;

de datum;

uw handtekening.

De ontvangst van uw brief wordt schriftelij  bevestigd. U ontvangt binnen 12 weken een reactie op uw brief. In spoedgevallen
kunt u de rechtbank vragen een voorlopige  oorziening te tréffen. Wilt u  eten hoe dat moet? Kijk dan op  ww.rechtspraaknl en
zoek op voorlopige voorziening.


