Veluwelaan 47
8443 AJ Heerenveen
0513 – 63 19 48
email
obsroute0513@debasis.frl
website www.obsroute0513.nl

Aanvraag verlof
Ondergetekende(n) vraagt/vragen verlof aan vanwege de volgende reden (aankruisen s.v.p):
o
o
o
o
o
o

Verhuizing: max. 1 dag
Huwelijk familielid (t/m 3e graad): max. 1 dag binnen en 2 dagen buiten de woonplaats
Feestelijke familiegebeurtenis (bijv. ambts- of huwelijksjubileum ouders/grootouders):
max. 1 dag
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten (t/m 3e graad): verlofduur i.o.m de
directie
Overlijden/begrafenis/crematie familielid, max. 1 dag binnen en 2 dagen buiten de
woonplaats
Andere gewichtige reden (geen vakantie) max. 10 dagen per jaar.

Bij meer dan 10 dagen dient het verzoek te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.
o Vervulling plicht vanwege godsdienst/levensovertuiging verlofduur i.o.m. de directie
o Verlof buiten schoolvakantie: max. 10 dagen per jaar*
*
Dit mag alleen indien:
1. ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden
(bijv. in de agrarische sector of de horeca).
2. als het gezin in géén van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
3. als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Bij een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties dient een schriftelijke werkgeversverklaring
te worden overhandigd.
Familienaam:
Adres:

Tel:

Voornaam kind:

Groep:

Begindatum verlof:

Einddatum verlof:

Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld
Datum:
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Emailadres:
(u ontvangt op dit emailadres binnen 2 weken een reactie op uw verzoek)

Indien ouders / verzorgers het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen zes weken na de datum van beslissing een bezwaarschrift indienen bij degene die het verlof heeft geweigerd. De
directie of leerplichtambtenaar is gehouden binnen zes weken te reageren op het bezwaarschrift.
Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing in het bezwaarschrift, kunnen zij binnen zes weken na de
beslissing beroep instellen bij de rechtbank. Hiervoor is een bedrag aan griffierecht verschuldigd.

