
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aanvraagformulier voor extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties 
 
Ondergetekende vraagt extra verlof aan voor zijn/haar kind(eren): 
 
Familienaam:  ……………………….…………….  

 

Kind 1 - Voornaam: ……………………….………. Geboortedatum: ……………………… Groep: …….. 

Kind 2 - Voornaam: ……………………….………. Geboortedatum: ……………………… Groep: …….. 

Kind 3 - Voornaam: ……………………….………. Geboortedatum: ……………………… Groep: ……..

  

Adres:    ……………………………………………    

Postcode & Woonplaats: …………………………………………… 

E-mail:   …………………………………………… 

Telefoonnr.:   ……………………………………………  

 

Datum/Data waarvoor het verlof wordt aangevraagd: 

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

 

Reden van dit verzoek (op de volgende pagina worden redenen voor toekennen van verlof vermeld): 

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

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

 

 Een kopie van een uitnodiging, (ondertrouw)kaart, werkgeversverklaring, doktersverklaring o.i.d.  

moet worden bijgevoegd om deze verlofaanvraag eventueel te kunnen honoreren! 

 

 

Datum van aanvraag:      Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 

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

 

 

Uw verlofaanvraag is wel / niet akkoord.   Handtekening directeur: 

…………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

Verlof buiten reguliere schoolvakanties 

 
Verlof voor uw kind(eren) buiten de reguliere schoolvakanties is in principe niet mogelijk.  
Indien u meent, dat u voor uw kind(eren) vanwege gewichtige omstandigheden 
aanspraak kunt maken op verlof buiten de vakanties, dan dient u een ingevulde 
verlofaanvraag ruim van tevoren in te dienen bij de directeur.  
 
Verlof is uitsluitend mogelijk in de volgende situaties: 
 

 het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd 
kan. Het verlof duurt zolang als de verplichting in beslag neemt. 

 
 een verhuizing. Het verlof duurt maximaal één dag. 
 
 het bijwonen van het huwelijk van een familielid tot en met de 4e graad. Het verlof 

duurt één of maximaal twee dagen, dit is afhankelijk van de reisafstand. 
 
 een ernstige ziekte van een familielid tot en met de 3e graad. De lengte van het 

verlof wordt bepaald in overleg met de directeur. 
 
 het overlijden van familielid tot en met de 4e graad. De lengte van het verlof wordt 

bepaald in overleg met de directeur. 
 
 een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders. Het verlof duurt 

maximaal één dag. 
 
 een 12½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksjubileum van 

(groot)ouders. Het verlof duurt maximaal één dag. 
 
 voor andere belangrijke redenen. De aanvraag en lengte van het verlof worden 

overlegd met de directeur.  
 
Vakantieverlof wordt uitsluitend verleend wanneer het op grond van de specifieke aard 
van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op 
vakantie te gaan. In deze gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden 
waaruit het bovenstaande blijkt.  
 
 

Deze tekst staat ook vermeld in onze schoolgids.  


