Verzoek om extra verlof
Gelieve alle velden in te vullen, één per gezin.
Naam leerling(en) + groep(en)

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Gevraagde verlofperiode

Reden voor aanvraag

Bijlage indien van toepassing (denk aan werkgeversverklaring, medische verklaring)

Naam ouder/verzorger

Datum

Handtekening ouder/verzorger

Voornemen directie

Handtekening directie

Leeuwenlaan 29 • 4532AE • Terneuzen • 0115-648830 • www.pwvo.nl • basisschool@cbspwvo.nl

Regels verlof
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, alleen in
uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Bijvoorbeeld in het geval
van:
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in
Nederland;
 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders;
 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders;
 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van
het kind;
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;
 Verhuizing van gezin;
 Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar);
 Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van
de ouders liggen;
 Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke
feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend;
 Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is
om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden
verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat
alleen als u een beroep heeft in de horeca, toeristische sector of in de agrarische
sector, u recht kan hebben op extra vakantieverlof.
Het verlof dient (bij voorkeur 6 weken van te voren) schriftelijk te worden aangevraagd. Bij
toe- of afwijzing worden beide ouders middels een mail op de hoogte gebracht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Regionale Bureaus voor
Leerlingenzaken (RBL) www.lereninzeeland.nl. Het RBL ziet toe op de naleving van de
leerplichtwet voor kinderen.

Met vriendelijke groet,
Myrthe Hamelink
Adjunct-directeur
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