EXTRA VAKANTIEVERLOF
Onder extra vakantieverlof wordt verstaan: vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra
vakantieverlof is niet iets waar men zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan worden toegestaan als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen gedaan worden als het door de specifieke aard van het beroep
van een van de ouders/voogden/verzorgers slechts mogelijk is buiten de normale schoolvakanties op vakantie
te gaan. Dit moet aangetoond kunnen worden door een werkgeversverklaring te overhandigen, waaruit blijkt
dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is. Een verzoek om extra vakantieverlof moet schriftelijk
bij de directie worden aangevraagd en mag slechts éénmaal per jaar verleend worden, voor maximaal 10
dagen. Het mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar of in de toetsweken.
BIJZONDER VERLOF
In de hierna genoemde omstandigheden bestaat recht op bijzonder verlof:
Voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
Voor verhuizing (voor ten hoogste één dag).
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (voor één of twee dagen,
afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten het gebied van de woonplaats van de
leerling).
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, te regelen in overleg met de
directie.
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (voor ten hoogste vier dagen); voor bloed- of
aanverwanten in de tweede graad (voor ten hoogste twee dagen); voor bloed- of aanverwanten in de derde of
vierde graad (voor ten hoogste een dag).
Bij het 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of het 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of
grootouders (voor één dag).
Niet onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:
Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van kinderen uit het gezin, die op andere scholen
zitten.
Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken).
Het feit, dat men al een vakantie geboekt heeft, zonder vooraf eerst toestemming te vragen voor extra
vakantieverlof.
Boeken zonder vooraf goed het vakantierooster te bekijken.
Voor vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen.
Een uitnodiging van familie of anderen om buiten het seizoen mee op vakantie te gaan.
Een of meerdere dagen van te voren afreizen of later terugkomen om de drukte te vermijden.
Eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben.
Het feit, dat men de familie al een aantal jaren niet heeft gezien.
Het ophalen of wegbrengen van mensen die terugkeren van vakantie of weggaan.
Een verlofdag i.v.m. een weekendje weg.
ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de jongere zonder toestemming van de directie afwezig is. De
directie is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan een
proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.

AANVRAAGFORMULIER BUITENGEWOON VERLOF:
Dhr/Mevr:……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel:............................................................. Mobiel:……………………………………………………….
Verzoekt om buitengewoon verlof voor:
Naam leerling:
Geboortedatum:

Groep:

Naam leerkracht(en):

Begindatum van het verlof:………………………………………….
Einddatum van het verlof:……………………………………………
Redenen voor het buitengewoon verlof (zie ook achterzijde):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:…………………………………………………………..
Handtekening:………………………………………………..
___________________________________________________________________________________________
Het gedeelte hieronder vult de school in. De aangemerkte zinnen zijn voor u van toepassing.
0
0
0

Bovengenoemd verlof is WEL toegestaan
Bovengenoemd verlof is NIET toegestaan, omdat voor genoemde redenen geen verlof mag worden
gegeven gezien de bepalingen in de leerplichtwet.
Absentie zal als “ongeoorloofd schoolverzuim” gemeld worden aan de ambtenaar leerplichtzaken van
de regio Breda.

Datum:……………………………………………………………………………………..
Handtekening directie:……………………………………………………………..

