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AANVRAAG FORMULIER BUITENGEWOON 

VERLOF 
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de 
leerplichtwet 

 

 

 

Lees voor het invullen de toelichting op de achterkant! 

 

Ondergetekende  

Adres  

Postcode 

Woonplaats 

Ouder/verzorger van 

Groep 

 

Vraagt buitengewoon verlof van _________ tot ________in verband met:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Datum                                                 Handtekening ouder/verzorger  

________________________           ___________________________ 

In te vullen door directeur van de school 

 

Datum ontvangst verzoek : ______________________ 

 

Het verlof wordt wel/niet verleend. 

 

Toelichting: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Datum                                                 Handtekening directeur  

__________________    __________________________ 
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Verlof aanvragen 
 
Regelmatig bereiken ons verzoeken om één of meerdere dagen verlof voor een leerling.  
Als u een geldige reden heeft krijgt u hier altijd toestemming voor. Een extra vakantie of 
beschikbaarheid van vliegtuigplaatsen en dergelijke is helaas geen geldige reden, ook niet als het 
maar één dagje is. 
We proberen ons onderwijs zo goed mogelijk invulling te geven. U mag van ons verwachten dat we 
onze lessen goed voorbereiden, projecten uitgebreid introduceren, extra begeleiding geven aan 
leerlingen die hulp nodig hebben, in de gaten houden of ons onderwijs voldoende niveau heeft door 
het afnemen van toetsen, etc. Als een leerling een dag niet aanwezig is, betekent dit bijna altijd 
dat er een andere keer extra instructie gegeven moet worden, een toets moet worden ingehaald, 
dat de tijd die de RT-er heeft gereserveerd ingehaald moet worden, etc. Tijd die de leerkracht 
minder kan besteden aan de andere leerlingen of zaken die op dat moment spelen. Voor één 
leerling valt dit soms nog wel te overzien maar als je als leerkracht regelmatig leerlingen hebt die 
een dag niet op school zijn vergt dit veel extra investering en planning.  
We hopen dat bovenstaande voorbeelden duidelijk maken waarom we geen voorstander van 
‘zomaar’ een dag vrij zijn. Natuurlijk zijn er redenen die een dag extra verlof rechtvaardigen. Daar 
geven we dan ook graag toestemming voor!  
 

 
Richtlijnen bij aanvraag extra verlof (zoals omschreven in de leerplichtwet) 
 
1. vakantie onder schooltijd 
Dit verlof mag alleen dan worden verleend als: 

• het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, in geen enkele 
schoolvakantie mogelijk is om op vakantie te gaan 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 
schoolvakantie mogelijk is 

Dit verlof mag: 

• slechts éénmaal per schooljaar worden verleend 

• mag niet langer duren dan 10 schooldagen 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar 
 

2. Verlof wegens “bijzondere omstandigheden” minder dan 10 dagen 
Bijzondere (gewichtige) omstandigheden zijn die externe situaties die buiten de wil van de ouders 
en/of leerling plaatsvinden (artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969). In bepaalde gevallen kan 
hiervoor vrij worden gevraagd b.v.  

a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 

b. verhuizing, ten hoogste 1 dag; 
c. het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m de 3de graad, voor 1 of ten 

hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van 
belanghebbende;  

d. bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad. Periode in overleg 
met de directeur 

e. bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1ste en 2e graad voor ten hoogste 4 
dagen, van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad, ten hoogste 1 dag; 

f. bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40- of 50-jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag; 

g. voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van 
vakantieverlof 

Geen “bijzondere omstandigheden” zijn o.a. 

• familiebezoek in het buitenland; 

• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

• vakantie in verband met een gewonnen prijs; 

• vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

• uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan; 

• eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers-)drukte; 

• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; 
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3.Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 
van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand 
van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te 
worden voorgelegd.  

Waarschuwing: De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind zonder toestemming van school houden zal door de 
leerplichtambtenaar proces-verbaal worden opgemaakt. 

 
Bezwaar en beroep  
 
Ouders/verzorgers die het niet eens zijn met een negatieve beslissing (beschikking) van de 
directeur van de school (tot max. 10 schooldagen) of van de leerplichtambtenaar (meer dan 10 
schooldagen), kunnen hiertegen bezwaar maken.  
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen ze binnen zes weken na 
bekendmaking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift 
moet bevatten:  

• uw naam en adres. 

• de datum waarop u het bezwaarschrift indient. 

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 

• de reden of de redenen waarom u bezwaar maakt, dus waarom u het niet eens bent met 
het besluit. 

• uw handtekening. 

Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na verzending van de beschikking, schriftelijk  
worden ingediend, bij degene die het de beslissing heeft genomen (schooldirecteur).  
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en gedateerd, het bezwaar is altijd gemotiveerd en in 
het Nederlands gesteld. De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaarschrift mondeling toe te 
lichten. Daarna krijgt de indiener schriftelijk bericht over het besluit dat op het bezwaarschrift is 
genomen.  
De behandeling van het ingediende bezwaarschrift, of beroepschrift bij de rechter, kan enkele 
weken in beslag nemen. Nadat men in bezwaar is gegaan tegen de beslissing kan de aanvraag,  
na heroverwegen, opnieuw worden afgewezen. Ouders/verzorgers kunnen dan, binnen 6 weken,  
hiertegen in beroep bij de rechter.  
 
Voorlopige voorziening  
 
Met het indienen van een bezwaar-of beroepschrift wordt de werking van het besluit niet 
opgeschort. Als ouders/verzorgers dat wel willen, moeten ze bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Arnhem een voorlopige voorziening aanvragen (art. 8:81, Awb). Hiervoor moeten 
griffiekosten betaald worden. Voorwaarde voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening is dat ouders/verzorgers een bezwaar-of beroepschrift hebben ingediend. De rechter 
kan een voorlopige voorziening volgens de wet treffen ‘indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist’. Het verzoek kan door de rechter worden toe-of afgewezen.  
 
Ouders/verzorgers kunnen de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank  
om een voorlopige voorziening verzoeken.  
 
Rechtbank Arnhem  
Sector Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem  
 
Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan binnen zes weken na de beslissing een beroepschrift  
worden ingediend bij de Rechtbank Arnhem. Daar kan ook een voorlopige voorziening worden  
aangevraagd. 

 


