
De Bouwsteen, openbare speciale school voor basisonderwijs 

Lijstersingel 22a 

2902 JD Capelle a/d IJssel  

 
 

 
 
 
AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF 
 
 
 
 

Datum aanvraag: …………………………………………………….. 

 

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

 

Adres: …………………………………………………….. 

 

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

 

Telefoon: …………………………………………………….. 

 
Verzoekt hiermee buitengewoon verlof te willen verlenen aan: 
 
 
Naam kind: …………………………………………………….. 

 

Naam groepsleerkracht: …………………………………………………….. 

 

 
Voor de periode van: ……..-…..…- 2019  t/m  …..…-…..…- 2019 

 
 
Reden van Verlof …………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

  

Handtekening aanvrager …………………………………………………….. 

Bij afwezigheid is de school niet aansprakelijk voor opgelopen ontwikkelingsachterstand. 
 
 
In te vullen door de directeur van de school 
 
De directie gaat akkoord met bovenstaande aanvraag voor verlof JA  / NEE 
 
 
Datum: ……………………………………… Handtekening: …………………………………………. 
 
Indien u het niet met de beslissing eens bent, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing  

o een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.                                               
(als het verlof ten hoogste 10 schooldagen betreft. ) 

o navraag doen bij de leerplichtambtenaar of beslissing terecht is. 
o toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar 



De Bouwsteen, openbare speciale school voor basisonderwijs 

Lijstersingel 22a 

2902 JD Capelle a/d IJssel  

 

 
 

 
Richtlijnen voor extra verlof  
buiten de schoolvakanties 
 
 

 
Extra verlof mag worden toegekend al er sprake is van: 
 

1. Religieuze feestdagen 

De aard van religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering ervan 

wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.  

 

2. Gewichtige omstandigheden 

 Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners 

o Bij ouders (eerste graad) maximaal 4 dagen verlof. 

o Bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal 2 dagen verlof 

o Bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad maximaal 1 dag 

verlof 

 

 Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad) 121/2- ,25- , 40-, en 50-jarig 

huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad); 

o Voor een feest binnen Capelle/Krimpen 1 dag verlof 

o Voor een feest buiten Capelle/Krimpen 2 dagen verlof 

 

 Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente 

o Maximaal 2 dagen verlof 

 

 Gezinsuitbreiding 

o Maximaal 1 dag verlof 

 

Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, zijn de ouders verplicht de noodzaak 
daartoe aan te tonen. Er wordt voor de kortst mogelijke periode toestemming verleend. 
 
Als men moet vertrekken vanwege een plotselinge ernstige situatie, heeft er in de regel 
overleg achteraf plaats. Er wordt dan achteraf toestemming gevraagd. Ouders overleggen 
daarbij bewijsstukken die de noodzaak en het spoedeisende karakter aantonen. 
 


