Aanvraagformulier verlof
Gezinsnaam
Kinderen

Groep
Groep
Groep
Groep

In te vullen door de ouder/verzorger:
Naam ouder
Vraagt verlof aan van
t/m
In deze periode vallen … dagdelen.
Reden van verlofaanvraag

Datum:

-

-

Handtekening:

In te vullen door de directeur van De Bakelgeert:
Akkoord directeur
(paraaf/handtekening)

Niet akkoord directeur
(paraaf/handtekening)

Evt. opmerkingen

Stempel van de school

NB: Dit wordt door de directeur van de school ingevuld.
Reden voor afwijzing Verzoek om verlof:
Er wordt gevraagd om (vakantie)verlof, zonder gewichtige omstandigheden. Dit is niet
toegestaan.
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5de verjaardag tot
aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het
12de volledig gevolgde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
Het gaat in deze situatie om:
o eerder vertrek naar het thuisland
o eerder terecht kunnen in een vakantiehuisje
o maandag terugkeren van een weekend weg
o eerder moeten vliegen door te laat boeken
o het voorkomen van problemen aan de grens
o een verzoek vanwege de rust in de betreffende periode, dan wel het goedkope
aanbod
o een verzoek in de eerste twee weken van het schooljaar
o een verzoek dat langer duurt dan 10 schooldagen
Indien u in het bezit bent van een werkgeversverklaring vanwege noodzakelijk vakantieverlof
in de betreffende periode kunt u eventueel een beroep doen op verlof. Dit is ter beoordeling
van de directeur van de school.
o Het verlof is aangevraagd binnen 2 maanden voor het moment van verlof.
o Voor het aanvragen van verlof staat een periode van minimaal2 maanden
voorafgaand aan het moment waarop het verlof gewenst is.

Handtekening directeur: _______________________________, d.d. _____________
Bezwaarprocedure
Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar
aantekenen. (Dit is de reden dat het verlof minimaal 2 maanden vooraf moet worden
aangevraagd.)
U kunt schriftelijk bezwaar maken bij de directeur.
Indien u geen bezwaar aantekent en uw kind toch niet naar school laat gaan, registreert de
school dit als ongeoorloofd verzuim. De directeur is dan genoodzaakt dit door te geven aan
de leerplichtambtenaar. Deze roept de ouders op ter verantwoording. Er wordt een procesverbaal opgemaakt.

