
       Verzoek tot aanvraag van verlof De Vrije School Almelo 
 
(s.v.p. ingevuld formulier inleveren bij administratie of  bij de klassenleerkracht) 
 
 
Naam: _____________________________________________________  
 
Ouder / verzorger van: ________________________________________  
 
Uit klas ________ verzoekt verlof te verlenen op: _____________________(datum) 
 
van ________________________ tot ___________________________      (tijd) 
 
O   gehele dag 
 
Reden: ___________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Datum aanvraag: ___________________________________________________ 
 
 
Handtekening ouder / verzorger: _______________________________________ 
 
 
 
 
 
(Zie hieronder de  regelgeving voor deze verlofaanvraag. Dit formulier kan niet worden gebruikt voor aanvraag van vakantie 
buiten de reguliere vakantie om. Hiervoor zijn andere formulieren beschikbaar. Deze kunt u verkrijgen op de administratie. Dit 
formulier is ook als download beschikbaar op de website van de school) 
 
Regeling verlofaanvraag (zie ook schoolgids) 
Afwezig zijn kan alleen worden toegestaan na schriftelijk verzoek van de ouders. Een verzoek hiertoe moet zo mogelijk twee 
weken van tevoren worden ingediend.  
 
In de Leerplichtwet (1994) zijn regels opgenomen op grond waarvan verlof toegekend kan worden. Verlof kan toegekend 
worden op grond van gewichtige omstandigheden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 
c. gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag; 
d. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, 
afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 
e. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de leerplichtambtenaar 
van de woongemeente; 
f. bij overlijden: 
- van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; 
- van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; 
- van bloed- of aanverwanten in de 3e of de 4e graad voor ten hoogste 1 dag; 
g. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 
voor 1 dag. 
 
Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie wegens winters port, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname 
van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. niet kunnen worden 
aangemerkt als bijzondere reden. 
Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens de onder hierboven vermelde omstandigheden, dan 
dienen de meerdere dagen via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. 


