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Aanvraagformulier extra verlof 
(Verzoek om verlof als bedoeld in art 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) 

 
 

Aan de directie van basisschool Maria Regina . 
 
A: In te vullen door de aanvrager, die het gezag uitoefent over -  en belast is met de 

verzorging van de minderjarige 
 
Naam aanvrager   : ------------------------------------------------------------------- 
 
Adres      : ------------------------------------------------------------------- 
 
Postcode / woonplaats  : ------------------------------------------------------------------- 
Telefoon    : ------------------------------------------------------------------- 
 
E-mailadres    :__________________________________ 
 
Naam/namen van leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd:  
 
Kind 1:__________________________________ Groep: ____ Geb. datum: _____________ 
 
Kind 2:__________________________________ Groep: ____ Geb. datum: _____________ 
 
Kind 3: _________________________________  Groep: ____ Geb. datum: _____________ 
 
Andere leerplichtige broertjes of zusjes die niet op Maria Regina zitten:  
 
Naam school:_______________________________________________Klas:____________ 
 
Naam school:_______________________________________________Klas:____________ 
 
 
 
Periode waarvoor verlof wordt aangevraagd: ____________________________________ 
 
Reden voor verzoek om verlof (s.v.p. duidelijk omschrijven):    
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Werkgeversverklaring wel/niet toegevoegd omdat …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum: --------------------------  Handtekening: ----------------------------------------- 
 
(Gelieve dit formulier in te leveren bij de directie van onze school, minimaal 8 weken vóór de 
gevraagde periode.) 
 
B In te vullen door de directie van de school 
 
Het gevraagde verlof wordt wel/niet toegekend. 
 
Reden: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Datum: ------------------------------  Handtekening: -------------------------------------------------- 
 
 
(Indien u zich niet met bovenvermelde beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen –op grond van de Wet 
Algemeen Bestuursrecht- binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de directie van de school) 
 

О kopie aanvrager   о kopie groepsleerkracht  
 
 
 
Verlof kan slechts verleend worden, indien er sprake is van gewichtige omstandigheden. 
Géén gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld: 

• familiebezoek in het buitenland 

• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 

• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte of efficiëntere benutting van de 
vakantieperiode 

• eerder afreizen omdat voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet zijn 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
 
Voor meer informatie kunt u de schoolgids raadplegen of kunt u terecht bij de directie van de school. 
Tevens is op school een brochure omtrent de leerplichtwet ter inzage, of raadpleegt u de website van de 
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/leerplicht.  

http://www.rijksoverheid.nl/leerplicht

