
 
 

 ‘t Paalhoofd 
 

Westkapelseweg 24a, 4374 BB Zoutelande                                      Postbus 11, 4374 ZG Zoutelande                                       
tel. 0118-566116                                                                             email: paalhoofd@primas-scholengroep.nl 

 
 

Aanvraagformulier extra verlof/vakantieverlof  
 

A. In te vullen door de aanvrager 

Naam aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Leerling(en) waarvoor extra verlof/vakantieverlof wordt gevraagd: 

Naam Geboortedatum Groep 

   

   

   

   
 

Periode* extra verlof/vakantieverlof: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Reden aanvraag verlof: 0  verhuizing  0  huwelijk**  0  overlijden** 

 0  ernstige ziekte 0  jubileum**  0  vakantie*** 

A.u.b. omschrijven waarom u meent recht te hebben op extra verlof/vakantieverlof: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*  De directeur is bevoegd een besluit te nemen over een aanvraag voor extra verlof/vakantieverlof voor maximaal tien schooldagen. 

Betreft uw aanvraag meer dan tien dagen (uitsluitend i.v.m. gewichtige omstandigheden), dan moet u deze richten aan de 

leerplichtambtenaar,  Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, email  rbl@middelburg.nl   tel. 675653 
 

** Graag een korte omschrijving om welk huwelijk, jubileum of overlijden het gaat. 
 

***Voor vakantieverlof mag de directeur slechts vrijstelling verlenen indien de ouders/verzorgers gedurende alle schoolvakanties 

verhinderd zijn om op vakantie te gaan. Als bijlage moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit blijkt dat u geen vrij  

kunt krijgen tijdens de vakantieperiodes van de school. 

 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening aanvrager: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B. In te vullen door de directeur van de school  

Het verlof wordt wel / niet verleend. 

Reden niet / wel verlenen verlof: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes  

weken na ontvangst van deze beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: 

a. de directeur van de school, indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (artikel 13a Leerplichtwet 1994) of 

  gewichtige omstandigheden (artikel 14 Leerplichtwet 1994) voor tien schooldagen per jaar of minder. 

b. de leerplichtambtenaar, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige  

 omstandigheden (artikel 14 Leerplichtwet 1994) voor meer dan tien schooldagen per jaar. 

 

Datum:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening directeur: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie? 
Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kind(eren) op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden 

die de school vaststelt. Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de 

ouders/verzorgers niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de 

directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde “beroep op 

vrijstelling”.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor vakantieverlof dient u zo spoedig 

mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal zes weken van tevoren. U moet een verklaring van uw 

werkgever overleggen, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. 

 

De directeur van de school beslist of een leerling één keer per schooljaar maximaal tien schooldagen 

buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan. Dit is geregeld in de leerplichtwet 1994. Over 

verlofaanvragen van méér dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Alleen als wordt voldaan aan 

de volgende vier voorwaarden, kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 

1. Het moet gaan om een gezinsvakantie. De leerplichtwet gaat ervan uit dat elk gezin recht heeft op 

twee weken aaneengesloten vakantie. 

2. De vakantie kan niet worden opgenomen in een van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van 

het beroep van een van de ouders/verzorgers. De directeur mag slechts vrijstelling verlenen indien 

de ouders/verzorgers gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan. 

3. Op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. 

4. Het extra vakantieverlof valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 

 

Extra verlof is mogelijk in de volgende gevallen: 
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van het kind in Nederland: maximaal twee 

dagen, in het buitenland: maximaal vijf dagen. 

 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag. 

 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag. 

 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag. 

 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van het kind: duur in overleg 

met de directeur. 

 Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van het kind: duur in overleg met de 

directeur. 

 Verhuizing van gezin: één dag. 

 Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar). 

 Overmacht (omstandigheden die onverwacht zijn, dan wel buiten de wil van de ouders liggen). 

 

Geen extra verlof is mogelijk in verband met 
 activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp; 

 vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding; 

 eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte; 

 familiebezoek in het buitenland; 

 gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd; 

 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn; 

 vakantiespreiding; 

 samen reizen; 

 religieuze verplichtingen. 

 

Ziekte 
Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan telefonisch vóór schooltijd de school.  

Het telefoonnummer is 0118-566116. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat 

het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten 

uitvoeren. Deze informeert bij de ouders/verzorgers en/of de (school)arts naar de achtergrond van de 

ziekte. 

 


