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AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF 
(voor informatie z.o.z.) 
 

 
Datum aanvraag ____________________________________________________________________ 
 
Ondergetekende ____________________________________________________________________ 
 
Adres __________________________________________________ Telefoon ___________________ 
 
Verzoekt hiermede buitengewoon verlof te verlenen aan zijn / haar kind(eren). 
 
Naam __________________________________________________ Groep _____________________ 
 
Naam __________________________________________________ Groep _____________________ 
 
Naam __________________________________________________ Groep _____________________ 
 
Voor de periode van ________________________________t/m ______________________________ 
 
Totaal aantal dagen __________________________________________________________________ 
 
De reden van de aanvraag is ___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Documenten, zoals uitnodiging enz. die betrekking hebben op de aanvraag, bijvoegen. 
 
Aanvrager is zich bewust dat eventuele achterstanden in de leerstof, dan wel schade in de ontwikkeling van het 
kind, opgelopen in deze verlofperiode, de school c.q. de leerkracht niet kunnen worden aangerekend. 

 
 
Handtekening ___________________________________________       Datum __________________ 
 
 

 
 
 
De directie gaat wel / niet akkoord met bovenstaande aanvraag. 
 
De leerplichtambtenaar moet wel / niet toestemming geven. 
 
 
Handtekening ___________________________________________       Datum __________________ 
 
(2017-09-01) 



LEERPLICHT / EXTRA VERLOF 
In bijzondere omstandigheden kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen bij de directeur. Hiertoe 
vragen wij u het formulier ‘AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF’ in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij 
de conciërge en/of directie. 
Ondanks dat vierjarige kinderen buiten het hieronder vermelde vallen, verzoeken wij u dit formulier te 
gebruiken bij de melding van afwezigheid. 
 
In de leerplichtwet staat dat het de taak van de ouders is om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar 
school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven. 
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de 
schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaarnde ‘extra verlof’ zijn regels 
opgesteld. 
 
Extra verlof wordt alleen verleend als er sprake is van: 
 

Religieuze feestdagen 
Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Om kinderen de 
mogelijkheid te geven ook bepaalde niet-christelijke, religieuze feestdagen in eigen kring te vieren, 
mogen ouders hun kinderen op die dagen thuishouden. 
Het gaat om de data van de volgende feestdagen: 
- Voor Hindoes: het Divalifeest en het Holifeest; 
- Voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest; 
- Voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het 

Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest. 
 

Vakantie buiten de schoolvakanties 
Voor vakantiedoeleinden - waaronder ook wordt verstaan een (familie)bezoek aan het land van 
herkomst  - mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële schoolvakanties vrij 
worden gegeven: 
Uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet minstens twee 
weken tijdens de schoolvakanties (incl. de zomervakantie) met vakantie kan, mag er éénmaal per jaar, voor ten 
hoogste tien dagen, vrij worden gegeven. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van een 
schooljaar vallen. 
Een eventueel bij de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring (op school verkrijgbaar) zal duidelijk moeten 
aantonen dat de extra vakantie om hiervoor genoemde reden wordt aangevraagd. 
Er mag dus geen vrij worden gegeven in verband met goedkopere vakanties buiten het seizoen, door 
anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek- of weekeindevakanties, al jaren niet op 
vakantie geweest, reeds tickets gekocht of reserveringen gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander 
kind vrij of er wordt toch geen les meer gegeven in de laatste dagen voor de vakantie. 

 
Andere gewichtige omstandigheden 
Ten slotte kan er sprake zijn van andere gewichtige omstandigheden. 
Dit is het geval bij: 
- Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. 

Een leerling kan maximaal vier dagen verlof krijgen wanneer het gaat om ouders (eerste graad), twee 
dagen wanneer het gaat om broers, zussen of grootouders (tweede graad) en één dag verlof voor oom, 
tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad). 

- Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en 
ambtsjubilea van familie (eerste en tweede graad). Voor een feest binnen Capelle aan den IJssel krijgt de 
leerling één dag, buiten Capelle aan den IJssel twee dagen extra verlof. 

- Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, dan gelden maximaal twee dagen verlof. 
- Gezinsuitbreiding, het kind krijgt dan maximaal één dag extra verlof 
 

Toestemming voor extra verlof 
Tot een maximum van tien dagen mag de directeur van het onderwijsinstituut op grond van het 
hiervoor vermelde verlof geven. Voor meer dan tien dagen dient u altijd een schriftelijke aanvraag te doen bij 
de leerplichtambtenaar van de gemeente Capelle aan den IJssel. 
Bij overtreding kan. een proces-verbaal opgemaakt worden en kan er een geldboete worden opgelegd. 
Wanneer uw zoon of dochter bij afwezigheid geen verlof heeft of niet is afgemeld (voor de aanvang 
van de lessen) vanwege ziekte of doktersbezoek, dan neemt de school direct contact met u op. 
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar.  


