EXTRA-VERLOFAANVRAAG
Voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. Dit
formulier kunt u inleveren bij de conciërge of bij de directie van de school. Alleen de directie is bevoegd verlof te
verlenen.
Wij, de ouder(s) en/of verzorgers van:
1
2
3

geb.datum:
geb.datum:
geb.datum:

groep:
groep:
groep:

leerkracht:
leerkracht:
leerkracht:

Vragen verlof /(voor kinderen onder vijf jaar) delen afwezigheid mee op:
Datum:
gedurende:  de gehele dag/hele dagen
 de ochtend
 de middag

(aankruisen wat van toepassing is)

Reden verlof aanvraag:

Oisterwijk,
(handtekening ouder/ verzorger)

Antwoordstrook (in te vullen door de directie)
U ontvangst van ons het originele formulier ondertekend retour. De groepsleerkracht krijgt een kopie, zodat hij/zij
op de hoogte is van het verlof. In geval van twijfel sturen we ook een kopie naar de leerplichtambtenaar.
 Wij delen u mede dat wij geen bezwaar hebben tegen het door u aangevraagde verlof voor uw kind(eren). Het
verlof is toegekend.
 Voor de door u opgegeven reden(en) kan en mag door ons geen verlof verleend worden. U kunt voor een
nadere toelichting met ons contact opnemen. Het verlof is niet toegekend om de volgende reden:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

extra vakantie of een afwijkend vakantierooster van de andere kinderen van een gezin wordt niet als een
gewichtige reden beschouwd (b.v. voortgezet onderwijs);U moet dringende redenen voor de extra
vakantie aangeven.
de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen verlof verleend worden.
als er geen andere boekingsmogelijkheden meer voorhanden zijn (b.v. voor vakantie), is dit onvoldoende
reden voor extra verlof.
het willen profiteren van lagere boekingsprijzen buiten de schoolvakantie wordt niet beschouwd als een
geldige reden.
een uitnodiging van een familielid voor een extra weekendje ‘vakantie’ of midweek is geen gewichtige
reden. Voor een jubileum of trouwdag mag slechts één dag verlof verleend worden.
enkele dagen eerder op vakantie gaan om de drukte te ontlopen, is geen gewichtige reden.
bezoek aan de tandarts tijdens schooltijd, anders dan de orthodontist is geen gewichtige reden.
met deze verlofaanvrage overschrijdt u de geldende normen voor het aantal dagen dat extra verlof
verleend mag worden.
Anders: z.o.z.

Oisterwijk,
Lucy Boers / Lobke Sanders / Jasmijn van Beek

Basisschool De Groene Parel

Lavendel 1, 5061 WB Oisterwijk

013 523 43 46

l.boers@stgboom.nl

Eventuele opmerkingen van de directie n.a.v. uw aanvraag:

Bestuurlijke boete
Door de wetswijziging van de Leerplichtwet 1969 krijgt de minister van Onderwijs per 1 januari 2012 de bevoegdheid om een bestuurlijke
boete op te leggen aan het hoofd van een school of instelling. De bestuurlijke boete is een nieuwe sanctiemaatregel en kan worden
opgelegd in de volgende gevallen:

•
•
•
•

het niet binnen vijf werkdagen melden van ongeoorloofde afwezigheid van meer dan zestien klokuren;
incorrecte in- en uitschrijving van een leerling;
in strijd handelen met de bepalingen rond vrijstelling wegens vakantie of andere gewichtige omstandigheden van meer dan het
wettelijke maximum;
het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie omtrent de Leerplichtwet.

In bovenstaande gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs een boete opleggen aan het hoofd van de school of instelling van 1.000 euro
per overtreding, met een maximum van 100.000 euro.
Neem bij twijfel (vooraf) contact met de directie op.

