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Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend 
verzameld en vastgelegd voor de beoordeling van uw aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Inleveren: ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij de directeur van 
de school.
Bij te voegen: wij vragen een werkgeversverklaring te overleggen wanneer u een verzoek indient voor verlof  
vanwege seizoengebonden werk ouders/verzorgers (artikel 11 onder g Leerplichtwet 1969.

 Aan de directeur van De Wegwijzer      (verlof tot 11 schooldagen)
 Aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Dalfsen  (verlof vanaf 11 schooldagen)

Het verlof wordt wel verleend        Het verlof wordt niet verleend
Reden wel verlenen verlof:        Reden niet verlenen verlof:

    

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen volgens de Algemene wet  
bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van de beslissing gemotiveerd:

Bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.
Bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de betreffende leerling(en)

InfoRmAtIe
Heeft u nog vragen? neemt u dan gerust contact op met de betrokken schooldirecteur of de leerplichtambten-
aar van uw gemeente

                  Z.o.Z.

 naam
 Adres
 Postcode en woonplaats
 telefoon   
 Naam/NameN leerliNgeN(eN) waarvoor verlof wordt aaNgevraagd 
 Naam       geboortedatum   groep/leerjaar
 Naam       geboortedatum   groep/leerjaar
 Naam       geboortedatum   groep/leerjaar
 
Naam/NameN leerliNgeN(eN) waarvoor verlof wordt aaNgevraagd  die eeN aNdere school bezoekeN
 Naam       geboortedatum   groep/leerjaar
 Naam       geboortedatum   groep/leerjaar
 naam       Geboortedatum  Groep/leerjaar
 Periode verlof
 reden voor het verlof  

 naam
 Datum
 Handtekening

 naam
 Datum
 Handtekening

        AAnVRAAGfoRmuLIeR VAkAntIe en VeRLof

 Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 11f/13a en 11g/14 van de Leerplichtwet 1969

 In te vullen door de dIrecteur van de school/de leerplIchtambtenaar

 In te vullen door aanvrager

  naam
  Datum
  Handtekening

 ondertekenIng ouder/verzorger 1  ondertekenIng ouder/verzorger 2

 naam
 Datum
 Handtekening

 ondertekenIng dIrecteur ondertekenIng leerplIchtambtenaar

STICHTING VOOR
PRIMAIR CHRISTELIJK
ONDERWIJS 

PCO-NIEUWLEUSEN
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      toeLIcHtInG/RIcHtLIjnen VeRLof BuIten scHooLVAkAntIes
STICHTING VOOR
PRIMAIR CHRISTELIJK
ONDERWIJS 

PCO-NIEUWLEUSEN

1. VakantieVerlof (art. 11f/13a)

een verzoek om vakantieverlof moet u minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school 
voorleggen. Dit om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure. 

VAkAntIeVeRLof WoRDt ALLeen VeRLeenD WAnneeR:
	 Wegens	de	specifieke	aard	van	het	beroep	van	één	van	de	ouders/verzorgers	het	niet	mogelijk			
 is om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan binnen een van de schoolvakanties.
 een vakantieverklaring werkgever/zelfstandige wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof   
	 binnen	de	officiële	schoolvakantie	mogelijk	is.

DIt VeRLof:
 Mag	hooguit		éénmaal	per	schooljaar	worden	verleend.
 mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
 mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 11g/14)

een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden tot elf schooldagen dient vooraf of 
binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die buiten de wil van de leerling of 
ouders/verzorgers zijn gelegen. 

 enkeLe VooRBeeLDen VAn GeWIcHtIGe omstAnDIGHeDen ZIjn:
 Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
	 Verhuizing	(ten	hoogste	één	dag).
	 Het	bijwonen	van	het	huwelijk	van	familieleden	(één	of	ten	hoogste	twee	dagen).
 ernstige ziekte van familieleden (duur in overleg met de directeur van de school).
 overlijden van een van de ouders van het kind (vier dagen); broer of zus (vier dagen);  
	 (over)	grootouders	(twee	dagen);	oom,	tante,	neef	of	nicht	(één	dag).	
 Bij jubileum, 12 ½,	25,	40	of	50	jarig	(huwelijk	of	als	werknemer).	Hiervoor	krijgt	uw	kind	één	dag	vrij.

 De VoLGenDe sItuAtIes ZIjn Geen ‘AnDeRe GeWIcHtIGe omstAnDIGHeDen’:
 familiebezoek in het buitenland.
 Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 
 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al- of nog vrij zijn.

3. gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 11g/14)

een verzoek om extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per school-
jaar moet minimaal vier weken van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden inge-
diend. 

VeRPLIcHtInGen scHooLDIRecteuR en HAnDHAVInGsBeLeID.
Wanneer men zonder toestemming van de directeur weggaat, is de directeur verplicht dit te melden bij de leer-
plichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Deze neemt, al naar gelang de situatie, passende 
maatregelen. onlangs is het handhavingsbeleid ‘Luxe verzuim’ door het openbaar ministerie herzien. Dit be- 
tekent dat bij een redelijk vermoeden van schuld per direct proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit proces-ver-
baal wordt voorgelegd aan de officier van justitie. Deze kan de ouders/verzorgers een boete opleggen. 

 


