
 
 
 

BUITENGEWOON VERLOF 
 (Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek) 

BETROKKEN ONDERWIJSINSTELLING:   Aan de directeur van De Fontein te Dordrecht 

 

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER        OUDER(S)/VERZORGERS 
 

Voorletters en achternaam:            
                              Adres:  
            Telefoonnummer:  

 

GEGEVENS VAN DE LEERLING(EN) OP DE FONTEIN 
 

Voor en achternaam  
 

Geboortedatum Groep 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

 

PERIODE VAN DE AANGEVRAAGDE VRIJSTELLING 
 

Vanaf: 
 

Tot en met: 

 

 

 

REDEN TOT VRIJSTELLING (ZO NODIG OP EEN BIJLAGE TOELICHTEN) EN BEWIJS ALS BIJLAGE TOEVOEGEN 
 

 

 

 
 

GEGEVENS VAN DE LEERPLICHTIGE KINDEREN DIE EEN ANDERE SCHOOL BEZOEKEN 
 

Voor en achternaam  Geboortedatum Naam van de school 

   

   

 

Datum……………………………………        Handtekening      ……………………………………………………. 

 

(Hieronder niet invullen) 

BESLISSING 
 

Eerder verleend verlof aantal dagen:  
 

       Nieuwe aanvraag aantal dagen: 
 

                     Restant aantal dagen:  
 

 

Verlof wordt wel/niet toegekend.  

 
Naam:……………………………………………...Handtekening………………………………………………….Datum…………………. 

 

 
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 

 

 



Toelichting Verlofregeling 
 

In Nederland bestaan er vaste regels omtrent het verlenen van buitgewoon verlof  

(extra vrij buiten de schoolvakanties).  

Voor luxeverlof (lees: extra vrij voor een vakantie) zijn er duidelijke regels waar een basisschooldirecteur zich aan dient te 

houden. 

In de leerplichtwet is vastgelegd dat uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig is. Vanaf dan moet het dus elke schooldag naar school. 

Slechts in een beperkt aantal gevallen is het mogelijk daar van af te wijken. 

Verlof is mogelijk bij ziekte of wegens bezoek aan de dokter, de tandarts of de specialist. Dit verlof hoeft u niet aan te vragen. 

Wel moet u het ons melden (vooraf vertellen), zodat wij weten waar uw kind is. Bij het volgen van een therapie voor uw kind 

(logopedie, fysiotherapie e.d.) verzoeken wij u de tijden zoveel mogelijk buiten de schooltijden af te spreken. 

 

Voor alle onderstaande genoemde redenen dient u een daarvoor bestemd verlofformulier in te vullen en vooraf te overleggen 

met de school (directeur of andere bevoegden). Tip, boek niet van te voren bestemmingen, voordat er geïnformeerd is over de 

wettelijke richtlijnen bijzonder verlof. 

 

Bij gewichtige omstandigheden in verband met gezin of familie 

Het gaat hier om omstandigheden als: ernstige ziekte van een naast familielid, overlijden, begrafenis of crematie, geboorte, 

huwelijk, huwelijks- of ander jubileum, verhuizing. 

Hierbij geldt als norm: 

- Huwelijk, 1 dag 

- 12 ½, 25, 40, 45, 50, 55, 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders 1 dag   

- 25 en 40-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: 1 dag 

- Gezinsuitbreiding 1 dag 

- Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers en zussen, in overleg. 

- Overlijden, begrafenis/crematie familielid, 1 tot 4 dagen afhankelijk van graad 

Afwijking van de duur van het verlof is in bijzonder gevallen mogelijk in overleg met de directeur (of diens waarnemer). 

 

Bij het vervullen van godsdienstige plichten. 

Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een godsdienstige viering, feestdag of een bijzondere (kerk) dienst. 

  

Omstandigheden i.v.m. uw beroep die vakantie buiten de schoolvakanties noodzakelijk maken.  

Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de 

schoolvakanties met vakantie te gaan. U of uw werkgever moet dit kunnen aantonen. In dat geval mag de directeur éénmaal 

per schooljaar maximaal 10 schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige 

gezinsvakantie in dat schooljaar. Verlof wegens vakantie mag nooit verleend worden in de eerste 2 weken van het schooljaar. 

Werkgevers zijn verplicht bij de vakantieplanning van hun medewerkers rekening te houden met leerplichtige leerlingen. Bij de 

aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van 

de betrokken ouder blijken. 

 

De volgende situaties zijn geen gewichtige omstandigheden: 

- Verjaardag van een kind of een ander familielid 

- Familiebezoek in het buitenland 

- Een uitnodiging voor een vakantie van familie of van anderen 

- Eerder weg in verband met vakantiedrukte 

- Vakantie wegens een goedkopere periode of wegens een gebrek aan boekingsmogelijkheden tijdens een schoolvakantie. 

 

Beslissing 

De directeur (of diens gemachtigde) beslist over de verlofaanvragen. Hij moet jaarlijks een opgave doen aan het ministerie. Een 

en ander wordt gecontroleerd door de inspectie voor het basisonderwijs. 

Als in een schooljaar het aantal verlofdagen meer dan 10 wordt, beslist de ambtenaar van Bureau Leerplicht en Voortijdig 

Schoolverlaten van de gemeente Dordrecht. De directeur dient ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de ambtenaar van 

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. 

 

 

Informatie 

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot 

 het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 

Postbus 166, 3300 AD Dordrecht. Telefoon 078-7708500 

 

 

 


