Aanvraagformulier vakantie en verlof
(inleveren bij de leerkracht)

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.
(Indienen minimaal twee weken voor de datum verlof. Voor aanvragen bijzonder verlof langer dan 10
dagen minimaal 4 weken van tevoren inleveren)

A.

In te vullen door de aanvrager
Naam aanvrager

: ……………………………………………………………………

Adres

: ……………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

: ……………………………………………………………………

Telefoonnummer

: ……………………………………………………………………

Naam/namen leerling(en)waarvoor verlof wordt aangevraagd:
Naam
a. ……………………………………

geboortedatum
…………………………

groep
…………

b. ……………………………………

…………………………

…………

c. ……………………………………

…………………………

…………

d. ……………………………………

…………………………

…………

Periode verlof

: ………………………………………………………………………

Werkgeversverklaring

: wel / niet bijgevoegd

Reden voor het verlof

: ………………………………………………………………………

(Zie informatie achterzijde.)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(indien te weinig ruimte: verklaring op bijlage)
Datum, …………… ………………… 20..
(Handtekening)
…………………………………………………

B.

In te vullen door de directeur van de school
Het verlof wordt wel / niet * verleend.
Reden wel / niet * verlenen verlof:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
* doorhalen wat niet van toepassing is
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 van de school.
(indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige
omstandigheden (art.14) voor 10 schooldagen per jaar of minder)



een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Breda, leerplichtconsulent, postbus
90156, 4800 RH Breda.
(indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor
meer dan 10 schooldagen)

(aankruisen wat van toepassing is)
Datum ………………………………20..
De directeur
……………………………………………..
(handtekening)
Geen gewichtige omstandigheden / belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere
scholen zitten (bijvoorbeeld herfstvakantie / krokusvakantie).
Geen andere boekingsmogelijkheden voor de vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken).
Vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen.
Een uitnodiging van bijvoorbeeld een tante, oom of grootouder(s) om mee op vakantie te gaan buiten de
schoolvakanties.
Eén of meerdere dagen eerder afreizen of later terugkeren van vakantie om de drukte op de wegen te
vermijden.
Eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens
periode vakantiehuishuur bijvoorbeeld).
Familiebezoek in een ander werelddeel (al of niet gekoppeld aan vakantie). Hiervoor kan geen verlof
meer verleend worden!

Vakantie is slechts mogelijk indien de aard van het beroep van de ouder(s) / verzorger(s) zomerseizoensgebonden
is.
Op school kunt u terecht voor meer informatie met betrekking tot verlof wegens “gewichtige omstandigheden” en
“vakantie”.

