
 

 

Aanvraag extra verlof (inclusief aanvraagformulier) 
 
Extra verlof voor vakantie(verlenging) is nagenoeg onmogelijk: niet meer 
voor korte vakanties tussendoor en zelfs niet voor een bezoek aan het land 
van herkomst. Alleen voor horeca - en landbouwberoepen kan een 
uitzondering gemaakt worden volgens de wet. Een werknemersverklaring dient 
bij aanvraag van zo’n verzoek te worden overhandigd. Onder ‘gewichtige 
omstandigheden’ vallen dus absoluut niet weekendverlenging, 
vakantieverlenging teneinde files te vermijden etc. Als de directeur u daar dus 
geen toestemming voor geeft, handelt hij geheel in overeenstemming met de 
wet. De leerplichtwet biedt geen ruimte voor “snipperdagen” en/of dagen 
verlof buiten de toch al lange schoolvakanties om. Op grond van “gewichtige 
omstandigheden” (jubilea, verplichtingen, e.d.) kan schriftelijk verlof worden 
aangevraagd. Op school is daarvoor een formulier te verkrijgen.  
De leerplichtambtenaar controleert of de school zich aan de regels houdt. 
Wanneer we verlof verlenen buiten de regels om riskeren we een boete. We 
zijn daarom verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Op deze manier zijn 
de ouders verantwoordelijk voor dit verzuim en niet de school. Beslissingen op 
grond van de Leerplichtwet vallen onder de Arob - rechtsbescherming. Dat 
betekent dat u tegen een beslissing in beroep kunt gaan.  
 
Zorg daarom voor een tijdige aanvraag! 
 
 



 

 

 

 
VERZOEK OM VRIJSTELLING VAN DE LEERPLICHT 

 
 

Naam leerling(en):         
…………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum(data):      
…………………………………………………………………………………………. 
 

Groep(en):    1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 
 

Datum aanvraag:  ……………………………………………. 
 
Naam aanvrager:  ……………………………………………. 
 

 
Verzuimperiode: 

Begindatum:  ……………………………………………. 
 
Einddatum:  ……………………………………………. 
 
Aantal dagen:  ……………………………………………. 
 
Reden verzuim:
 …………………………………………………………………………………………. 
  
  
 …………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening  
aanvrager 
 …………………………………………………………………………………………. 
 
 
Vrijstelling:  verleend1  /  niet verleend2

 
 

Reden afwijzing: ………………………………………………………………………………………… 
 

  
 …………………………………………………………………………………………. 
 

  
 …………………………………………………………………………………………. 
 
Datum:  ……………………………………………. 
 
Handtekening 
Directie: 
 …………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                                
1 Wilt u dit te zijner tijd doorgeven aan de groepsleerkracht 
 
2 Indien uw verzoek wordt afgewezen, kunt u tegen deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij het bestuur van de 
Vereniging voor PCO Leusden, Postbus 1402, 3800 BK Amersfoort. Vermeld u duidelijk in uw brief dat u beroep 
aantekent tegen de beslissing van de directeur en de reden waarom u het verzoek hebt ingediend. 

Lingewijk 13 
3831 LE Leusden 
033-4943936 
info@deholm.nl  
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