AANVRAAGFORMULIER
VAKANTIE EN VERLOF

Op basis van artikel 11, sub f en g van de
resp. artikelen 13a en 14 van de
leerplichtwet 1969

Aan de directeur van Nutsbasisschool De Hoogakker te Breda,
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend.
Indien deze termijn niet is aangehouden, dient de aanvrager aan te geven waarom dit niet is gebeurd.
1.

Gegevens van de aanvrager: ouders(s)/verzorger(s)/voogd
Achternaam:
Eerste voornaam en overige voorletters:
Adres:

2.

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Gegevens van het/de kind(eren) op de Hoogakker voor wie vakantie of verlof wordt aangevraagd.

KIND 1

KIND 2

KIND 3

Achternaam:
Voornaam:
Naam
leerkracht:

Kies uit 3 OF 4:
3.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep, niet in de
gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kind(eren) op
vakantie te gaan (zie toelichting a op bladzijde 3).
Om die reden heeft hij/zij het voornemen om van: (datum):
_____
t/m (datum):
_____
met bovengenoemde kinderen op vakantie te gaan. Hij/zij vraagt hiervoor extra vakantieverlof.
>>Een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat schoolvakanties niet schikken, óf een eigen verklaring
zelfstandige, is bijgevoegd.

4.

Datum/periode en reden van het gevraagde verlof schoolbezoek wegens een gewichtige omstandigheid.
Vakantie valt hier niet onder (zie toelichting b op bladzijde 4).
Verlof schoolbezoek wordt aangevraagd op (datum): _____
Of voor de periode van: (datum):
_____
t/m (datum): _____
Motivatie:
Reden/aard van de gewichtige omstandigheid:

5.

Ondertekening ouders(s)/verzorger(s)/voogd

OF

Datum: ___________

Handtekening:
1
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6.

In te vullen door de directeur
Akkoord:
Afgewezen:
Dit formulier wordt doorgezonden naar de leerplichtambtenaar wegens overschrijding van de 10-dagen
grens.
Ja
n.v.t.
Datum:

7.

___________

Handtekening:

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen, op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht, binnen twee 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) 10 schooldagen per
jaar of minder.
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente _______________
Leerplichtconsulent, postbus _______________
(Indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor meer dan
10 schooldagen)
Datum:

___________

Handtekening directeur:
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Toelichtingen:

Toelichting a

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden
werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor
het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet
redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke en bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Artikel 11 sub f Leerplichtwet 1969
Ouders/verzorgers zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat een jongere de school waarop hij staat
ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt
alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling
geregeld te bezoeken, indien de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.

Artikel 13a lid 1 Leerplichtwet 1969
Een beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere, bedoeld in artikel 11, onder f, kan slechts
worden gedaan indien het hoofd op verzoek van de ouders/verzorgers verlof heft verleend dat de jongere
voor de duur van het verlof de school onderscheidenlijk de instelling niet bezoekt.

Artikel 13a lid 2 Leerplichtwet 1969
Verlof als bedoeld in het eerste lid kan door het hoofd slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per
schooljaar worden verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het
schooljaar. Het verlof bedoeld in de eerste volzin, kan aan de jongere die kwalificatieplichtig is slechts
worden verleend tot een evenredig deel van het aantal dagen dat hij op grond van artikel 4c
(kwalificatiewet) verplicht is onderwijs te volgen.
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Toelichting b

Dit formulier dient te worden gebruikt indien de jongere vanwege “andere gewichtige omstandigheden”
verhinderd is de school te bezoeken. Bij het begrip “andere gewichtige omstandigheden” dient te worden
gedacht aan externe, veelal buiten de wil van de leerplichtige jongere of zijn/haar ouders gelegen
omstandigheden. Artikel 11 g Leerplichtwet 1969 biedt géén mogelijkheden voor het verlenen van verlof
in verband met wereld- reizen en sabbaticals. In de rechtspraak is uitgemaakt dat er in dat geval geen
sprake is van “andere gewichtige omstandigheden.”
Geen gewichtige omstandigheden/belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld:
I.

Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin,
die op andere scholen zitten (bijvoorbeeld herfstvakantie, krokusvakantie, etc.).

II.

Geen andere boekingsmogelijkeden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken).

III.

Voor vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen.

IV.

Een uitnodiging van bijvoorbeeld tante, oom of grootouder(s) om mee op vakantie te gaan
buiten de schoolvakanties.

V.

Één of meerdere dagen eerder afreizen voor of later terugkeren van vakantie om drukte op
wegen te vermijden.

VI.

Eerder afreizen, omdat met voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben
(wegens periode vakantiehuishuur bijvoorbeeld).

VII.

Familiebezoek in een ander werelddeel (al of niet gekoppeld aan een vakantie). Hiervoor kan
geen verlof meer worden verleend!
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