Basisschool DE AKKERWINDE
Berkenkamp 2
5434 PD Vianen
tel. 0485-314957

_____________________________________________________________

Formulier aanvraag verlof buiten de schoolvakanties
Naam ouder: _____________________________________________
vraagt extra verlof aan op ___________ of van _____________tot_____________
voor: ____________________________________________________________________________
Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden(en):
(kruis aan en vul in wat van toepassing is)
o medische noodzaak: bezoek specialist / bezoek logopedist / ____________________
o overlijden van bloed- of aanverwanten
o huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
o verhuizing en kennismakingsbezoek aan nieuwe school
o 12 ½ - 25 - 40 - 50 - 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
o 25 - 40 - 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
o viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere
culturele achtergrond (max. 1 dag)
o er is geen vakantie mogelijk in één van de schoolvakanties omdat de kostwinner
dan moet werken (verklaring van de werkgever noodzakelijk)
o een gezin dat slechts één inkomen uit een uitkering heeft, kan om financiële redenen
niet in het hoogseizoen op vakantie (verklaring van de sociale dienst bijvoegen)
o in verband met langdurige, ernstige medische en / of sociale problemen.
(verklaring arts of deskundige bijvoegen)
o een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste accommodatie buiten de
schoolvakanties
o de volgende “gewichtige” omstandigheden: (zie ook achterzijde)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Plaats: ___________________________ Datum: ______________________________
Handtekening:

(in te vullen door de directie)
De directeur van basisschool De Akkerwinde:
o gaat akkoord met deze verlofaanvraag
o gaat niet akkoord omdat genoemde reden(en) niet in de zin van art. 11 van de Leerplichtwet kan
(kunnen) worden aangemerkt. z.o.z.
Vianen,

Datum:

Handtekening directeur:

Bezwaar en beroep
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, dan
kunt u schriftelijk bezwaar maken.
Het bezwaarschrift dient u in bij de persoon die het besluit heeft genomen (dit is de schoolleiding bij
een aanvraag voor verlof tot maximaal 10 schooldagen of de leerplichtambtenaar indien het verlof
meer dan 10 schooldagen betreft.
In het bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de
reden waarom u bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.
Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.
Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden”
Familiebezoek in het buitenland;
Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Uitzonderingen altijd in
overleg met de leerplichtambtenaar;
Oriëntatie op (r)emigratie;
Sabbaticals;
Onderwijskundige en sociaal-emotionele ondersteuning/training op initiatief van de ouders,
zonder toestemming van de school;
Bezoek aan een arts (bijvoorbeeld: tandarts, huisarts, specialist, orthodontist, logopedist) waarvan
redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dit buiten schooltijd plaats kan vinden.

Advies
Voor advies kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.
RBL BNO, leerplichtambtenaar belast met de gemeente Cuijk.
Postbus 5, 5340 BA Oss
0412-629070
www.rblbno.nl
info@rblbno.nl

