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Aanvraagformulier vakantie en verlof 

Spelregels aanvraag verlof: zie ommezijde 

 

Hierbij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) van: 
 

Naam leerling            : ___________________________________________________________ 

 

Groep                : ___________________________________________________________ 

 

Adres               : ___________________________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats: ___________________________________________________________  

 
Telefoon             : ______________________ 
 
Emailadres  : ___________________________________ 

 

hun kind(eren) van  _ _  / _ _  / 20 _ _   t/m  _ _ / _ _ / 20 _ _   verlof te verlenen. 
 

Toelichting reden voor verlofaanvraag: (denk aan werkgeversverklaring, zie spelregels) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Plaats:            : _____________________________  Datum:  _ _ / _ _ / 20 _ _  
 

Naam              : _____________________________ 

 

Handtekening:  

 

================================================================================ 

 

Aanvraag verlof wordt wel/ niet goedgekeurd, omdat: 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Plaats  : ________________________ Datum  :    _ _ / _ _ / 20 _                        
 

Naam  :________________________ Handtekening :  
 

Functie :________________________ 

 

 



Spelregels aanvraag verlof 
 

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties? 

 

Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen 
als voldaan wordt aan alle vier de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek 
extra verlof toestaan: 
 

1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden 
werkzaamheden. b.v. in de agrarische sector of horeca: werkgeversverklaring is 
noodzakelijk; 

2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan; 
3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt; 
4. Als op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke 

bedrijfseconomische risico’s (Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een 
belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende). 

 

Mocht u toch besluiten om zonder toestemming één of meerdere dagen uw kind of kinderen niet 
naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding 
van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is meestal een 
geldboete van € 100,00 per dag/ per kind. 
 

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen? 

 

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. 
 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: 
max. 2 dagen, in het buitenland: max. 5 dagen. 

• 12 ½ - of 25- jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag 
• 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag. 
• 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag 
• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het 

kind: duur in overleg met de directeur. 
• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in 

overleg met de directeur. 
• Verhuizing gezin: 1 dag 
• 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 1 dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande 
verzuim minstens 2 dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.  

 

Het verlof dient  6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd (tenzij er sprake is van 
overmacht of onvoorziene omstandigheden). Verlof tot 10 dagen wordt aangevraagd bij de 
directeur van de school. Verlof langer dan 10 dagen kan aangevraagd worden bij het RBL 
(rbl@middelburg.nl) 


