
Extra vrij van school. Kan dat?

Reden aanvraag Kan
dat?

Hoe lang
maximaal? bijzonderheden

Vakantie

Vanwege de aard van het
beroep van één van beide
ouders kunt u in geen enkele
schoolvakantie een
gezinsvakantie plannen

ja 10 dagen

- Nooit in de eerste 2
weken
na de zomervakantie
- slechts 1 keer per
schooljaar
- werkgeversverklaring
verplicht

Bijzondere omstandigheden
Een godsdienstige of
levensbeschouwelijke
verplichting

ja 1 dag Minimaal 2 dagen van te
voren aanvragen

Een wettelijke verplichting
die niet buiten schooltijd kan ja Zo lang de

verplichting duurt Maar maximaal 10 dagen

Verhuizing ja 1 dag

Huwelijk van naaste
familieleden. ja

1 of 2 dagen Afhankelijk van waar het
huwelijk wordt gesloten

max. 5 dagen Bij huwelijk in het
buitenland

Ernstige ziekte of overlijden
van naaste familieleden ja In overleg met de

directeur
Ambtsjubileum van ouders
of grootouders ja 1 dag Alleen bij 25-, 40-, of

50-jarig jubileum
Huwelijksjubileum van
ouders of grootouders ja 1 dag Alleen bij 12 ½-, 25-, 40-,

50-, of 60-jarig jubileum

Andere gewichtige
omstandigheden ja In overleg met de

directeur

- Nooit voor vakantie!
- Alleen als u  zelf geen
invloed heeft op de reden
of tijdstip

De directeur geeft geen extra verlof voor:
Familiebezoek in het buitenland nee
Vakantie op uitnodiging van familieleden nee
Het ontbreken van andere
boekingsmogelijkheden nee

Eerder vertrek of latere terugkomst ivm
verkeersdrukte of lagere reiskosten nee

Extra vrij omdat andere kinderen uit het
gezin al (of nog) vrij zijn nee

Meer dan 10 dagen extra vrij (ongeacht de
reden) nee De leerplichtambtenaar beslist

over uw verzoek





Aanvraagformulier voor vakantie of verlof buiten de
schoolvakanties

Aan de leerplichtambtenaar/ directeur van Montessorischool Rhenen

Gegevens van de aanvrager:
Naam ouder(s)/ verzorger(s): ..………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………….

Tel. nr. (prive of werk): ……………………………………………………………………….

Gegevens van de leerling(en):
Naam/ namen leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd

…………………………..…………………geb.datum:.…………………..………groep/klas……….……

…………………………..…………………geb.datum:……….……………..……groep/klas………….…

Gegevens betreffende de verlof/vakantie periode:
datum: tijd:

van:………………………………t/m……………………………     van:………………………t/m……………………uur

Reden van aanvraag:
Gewichtige omstandigheden, namelijk (zie ook achterzijde van dit formulier):

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Extra vakantiedagen vanwege de specifieke aard van het beroep (werkgeversverklaring bijvoegen, zie
ook achterzijde van dit formulier). Eventuele toelichting:

……………………………………………………………………………………………………………

Plaats:………………………………….. Datum: …………………………………

Handtekening aanvra(a)g(st)er:        …………………………………………………….

In te vullen door de directeur / leerplichtambtenaar

Het verlof wordt    wel  /  niet    verleend

Reden:

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na
dagtekening van deze beslissing een bezwaarschrift indienen bij de persoon (directeur of leerplichtambtenaar) die deze
beslissing heeft genomen. In dit bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met de beslissing.



Plaats,                                                                          Datum :

Handtekening directeur/ leerplichtambtenaar:…………………………………………………


