Verlofaanvraag Leerlingen Voorgezet Onderwijs

Naam school:

Het Hogeland College

Naam ouder(s)/verzorger(s):
Adres:
Postcode en plaats:
Mailadres:

Telefoon:

Naam kind(eren):
Groep(en):
Begindatum verlof:

Einddatum verlof:

 Verlof in verband met religieuze verplichtingen
Aan te vragen als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt
hiervoor één dag per verplichting.
 Verlof in verband met vakantie onder schooltijd
Aan te vragen als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van
(één van) de ouders.
Voorwaarden:
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de
verlofperiode van de betrokken ouder blijken;.
U moet verklaren dat het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft;
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;
In verband met een eventuele bezwarenprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de
schoolleiding worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
 Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor
bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
○ Een verhuizing van het gezin: 1 dag
○ Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad van het kind: max. 2 dagen
○ Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten: zie ook toelichting
○ Overlijden van bloed- of aanverwanten: zie ook toelichting
○ Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum ouders of grootouders: 1 dag
○ Viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten: zie ook toelichting

Voor verlof langer dan 10 dagen gelden speciale regels; zie toelichting
Ondergetekende heeft dit formulier
naar waarheid ingevuld.

Datum:

Handtekening:

Beslissing schoolleiding

Akkoord

Niet akkoord

Handtekening
directeur/(con)rector:

Datum:

Handtekening
Leerplichtambtenaar:

Datum:

Toelichting verlofaanvraag leerlingen
Extra verlof mogelijk
 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen.
Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte
zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben
met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in
overleg met directeur
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de
directeur
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes,
achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)
Vrij voor een religieuze feestdag of voor carnaval
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste
situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn
ouders – of de leerling zelf als hij niet meer bij zijn ouders woont – dit minimaal twee dagen van tevoren
schriftelijk melden bij de directeur van de school.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus
feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende
mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (roomskatholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook
voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt
met een officiële feestdag, bijvoorbeeld bid- en dankdag bij reformatorische scholen of islamitische
feestdagen op islamitische scholen.
Extra verlof aanvragen
Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Hij beoordeelt elke
aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de
verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie
al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open
overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of wanneer de termijn van
acht weken niet redelijk en of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.
De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien
dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een
besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met
de schooldirecteur.
Bezwaar en beroep
Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke
termijn. Moet hiervoor extern advies worden ingewonnen, dan wordt dit schriftelijk gemeld. U hebt het
recht om tegen dit besluit in beroep te gaan.
Voor aanvullende informatie: http://leerplichtwegwijzer.nl/
Het Hogeland College
www.hogeland.nl

