Heeft mijn kind recht op extra schoolverlof?
Reden aanvraag
schoolverlof
godsdienstige of levens-

ja

>

Maximale duur van
het verlof

Bijzonderheden

1 dag

minimaal twee dagen

overtuiglijke verplichting
Het beroep van een van

van tevoren melden
ja

>

ten hoogste 10 dagen

kan slechts éénmaal

de beide ouders / verzorgers

worden verleend.

maakt het niet mogelijk

Het verlof mag niet in

om in de gewone tijd op

de eerste twee weken

vakantie te gaan

van het schooljaar

(werkgeversverklaring)

plaatsvinden
Meer dan 10 dagen

Directie stuurt verzoek
door naar de leerplichtambtenaar

De volgende belangrijke
omstandigheden:
Het kind moet voldoen aan

ja

>

gedurende de duur van

een wettelijke verplichting

de wettelijke verplich-

die niet buiten schooltijd

ting

kan
Verhuizing

ja

>

ten hoogste 1 dag

Huwelijk (t/m 4e graad):

ja

>

1 of 2 dagen, afhankelijk

ouders, (over-)grootouders,

van de woonplaats waar

ooms, tantes, neven, nichten

het huwelijk wordt gesloten

Ernstige ziekte (t/m 3e graad)

ja

.

ouders, (over-)grootouders,

duur wordt in overleg met
de directie vastgesteld

ooms en tantes
Overlijden (t/m 4e graad);

ja

>

ouders, (over-)grootouders,

duur wordt in overleg met
de directie vastgesteld

ooms, tantes, neven, nichten
Ambtsjubileum ouders of

ja

>

ten hoogste 1 dag

grootouders
Huwelijksjubileum ouders

alleen bij 25-, 40-, 50jarig jubileum

ja

>

ten hoogste 1 dag

of grootouders

bij: 12½-, 25-, 30-, 35-,40-,
45-, 50-, 55-, en 60-jarig
huwelijksjubileum

Andere belangrijke redenen

ja

>

in overleg met de directie

dit kan nooit vakantieverlof zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.
Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen:
* Familiebezoek in het buitenland

* Eerder vertrekken of later terugkeren i.v.m.

* Vakantie in een goedkope periode

verkeersdrukte

* Vakantie i.v.m. gewonnen prijs

* Verlof voor een kind omdat aneder kinderen uit het

* Vakantie bij gebrek aan boekingsmogelijkheden

gezin al of nog vrij zijn

* deelname aan evenementen buiten schoolverband

