AANVRAAGFORMULIER VAKANTIEVERLOF
(LPW art. 11f)
IN TE VULLEN DOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S)*
(maximaal 10 dagen per schooljaar)

1. Gegevens leerling:

U

Naam:
_________________________ Klas:_____________
Adres:
_________________________ Geboortedatum:_____________
Postcode/woonplaats: _________________________
2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s):
Naam:
________________________________
Relatie tot leerling: ________________________________
Telefoon:
________________________________
3. Gegevens van broer/zus die andere school bezoeken:
Naam:
School:

Geboortedatum:_____________

Naam:
School:

Geboortedatum:_____________

4. Aard van beroep waardoor verlof buiten schoolvakanties wordt aangevraagd:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(bewijzen toevoegen)
5. Periode verlof
Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep
Niet tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kinderen op
vakantie kan gaan. Om die reden wil hij/zij van __________t/m__________ met
bovengenoemde kinderen op vakantie gaan. Hij/zij verzoekt hiervoor vrijstelling van
geregeld schoolbezoek.
6

6. Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Plaats: ___________________
Datum: ___________________

*Houd bij deze aanvraag rekening met de voorwaarden die staan op het aanvraagformulier
*Dit aanvraagformulier wordt opgeslagen in het dossier van de leerling

IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR
7. Het verlof wordt wel / niet verleend.
Reden waarom het verlof niet wordt verleend:

(De administratie van de school informeert bij de scholen van de andere leerlingen uit het
gezin of verlof wel/niet wordt verleend.)
(Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen zijn niet mogelijk!)

8. Handtekening directeur:

Goirle,

Voorwaarden aanvraag vakantieverlof
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel? Dan
kunt u een boete krijgen. Kunt u niet in de schoolvakanties op vakantie door uw werk? Dan
vraagt u toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Vrij buiten schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin
op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat
u:




seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties
weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep
op vrijstelling’.
Toestemming vragen bij de directeur van de school
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op
vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer
in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens
met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.
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Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt:
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw
werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:



een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw
inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is heet ook wel een
‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:





dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele
schoolvakantie.

Het ministerie van OC&W bepaalt dat de volgende situaties geen redenen zijn voor het
verlenen van extra verlof:
 familiebezoek in het buitenland;
 goedkope tickets in het laagseizoen;
 omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 vakantiespreiding;
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 samen reizen;
 kroonjaren;
 sabbatical;
 wereldreis/verre reis.
Informatie www.rijksoverheid.nl
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