TOELICHTING AANVRAGEN VERLOF
A. Verlof in geval van bijzondere omstandigheden
Onder bijzondere omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de
ouders/verzorgers en/of leerling liggen. Hierbij kan worden gedacht aan:
- Een verhuizing van het gezin (1 of 2 dagen verlof).
- Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 of 2 dagen verlof).
- Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (aantal verlofdagen in overleg met
teamleider en/of leerplichtambtenaar).
- Overlijden van bloed- of aanverwanten ( 1 tot 4 dagen verlof).
- Viering van een ambts- dan wel huwelijksjubileum (12,5, 25, 40, 50 jaar) van bloedof aanverwanten (1 dag verlof).
B. Verlof in verband met religieuze verplichtingen
Voor verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kan 1 dag verlof
worden verleend.
C. Vakantie onder schooltijd
Vakantie onder schooltijd kan alleen worden verleend wanneer wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
-

-

-

Als gevolg van de aard van het beroep van (één) van de ouders kan uw kind tijdens
geen van de schoolvakanties op vakantie gaan. Dit blijkt uit de werkgeversverklaring
die samen met het verlofverzoek moet worden ingediend.
Dit verlof mag 1 keer per jaar worden verleend voor een periode van maximaal 10
schooldagen. Mocht de aanvraag een langere periode beslaan dan beslist de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind.
Het verlof wordt minimaal acht weken van tevoren aangevraagd.
Tijdens de eerste twee schoolweken van het schooljaar mag geen verlof worden
verleend.

Voor de volgende situaties wordt GEEN verlof verleend:
- Familiebezoek in het buitenland
- Vakantie in goedkope periode of met speciale aanbieding
- Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
- Een uitnodiging van familie of vrienden buiten de vakanties
- Eerder vertrek of later terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen zoals dorpsfeesten.

Tot slot:
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.
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