Aan de directeur van Focus,
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969
In te vullen door de aanvrager
Naam ouder/verzorger:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Naam/namen en groep(en) leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd:
Geboortedatum/data leerling(en):
Periode verlof:
Reden voor verlof:

(indien door de directeur aangegeven, dient deze aanvraag vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever)

Handtekening:

Datum:

In te vullen door de directeur van de school
Het verlof wordt wel / niet* verleend.
Reden wel/niet verlenen verlof:

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:
O
een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking
heeft op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art.14) 10 schooldagen per
schooljaar of minder);
O
een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray (indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden
(art. 14) voor meer dan 10 schooldagen)

Verlof
Op ouders/verzorgers rust op grond van de Leerplichtwet de plicht ervoor te zorgen dat uw
leerplichtig kind regelmatig de school bezoekt. Indien er omstandigheden zijn dat uw kind de school
niet kan bezoeken, dan dient u daarvoor ruimschoots voor het te verwachten verzuim een aanvraag
in te dienen bij ede directeur van de school. De directeur dient bij de afweging of en verzoek al dan
niet kan worden gehonoreerd rekening te houden met wat daarover is bepaald in de Leerplichtwet.
Over verlof voor vakantie(verlenging) zegt de Leerplichtwet dat de directeur ten hoogste tien
schooldagen extra verlof kan verlenen voor een gezinsvakantie buiten de gewone vakanties, als de
jongere-vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers- slechts
buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Buiten de schoolvakanties mag alleen in
zéér uitzonderlijke gevallen verlof van school worden gegeven.
1. Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties:
- Een verzoek om extra vakantie door de directeur slechts worden gehonoreerd indien
wegens het specifieke beroep van één van de ouder/verzorgers een vakantie binnen een
vakantieperiode niet mogelijk is. Het moet de enige gezinsvakantie in een schooljaar
betreffen. Indien u extra vakantieverlof wilt aanvragen, dient u een werkgeversverklaring te
overleggen waaruit blijkt dat een vakantie binnen de gewone schoolvakantie niet mogelijk
is. In alle andere gevallen zal de directeur een dergelijk verzoek afwijzen.
- Verlof mag nooit in de twee eerste weken van het schooljaar worden gegeven.
- Aan kinderen, die in de zomervakantie met hun ouders naar Marokko, Turkije of andere
landen op thuislandbezoek gaan, wordt géén extra verlof gegeven. Deze bezoeken dienen
dus binnen de normale zomervakantie plaats te vinden.
2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen worden gegeven:
- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dat niet buiten de lesuren kan
plaatsvinden;
- Voor verhuizingen ten hoogste één dag;
- Voor huwelijk van familieleden t/m derde graad;
- Bij overlijden van familieleden;
- Ambts- of huwelijksjubileum van (groot)ouders.
3. Aanvragen voor verlof van méér dan 10 dagen dienen te worden voorgelegd aan de
ambtenaar Leerplicht van de Gemeente. De overige aanvragen dienen te worden voorgelegd
aan de directeur.
4. In de Leerplichtregeling is de waarschuwing opgenomen, dat tegen ouders die hun kinderen
zonder toestemming van school houden, proces verbaal zal worden opgemaakt.
Verlof kan op onze school alleen worden verleend door de directeur. De school zal zich bij een
verzoek om verlof nauwgezet aan de bovenomschreven regeling houden.
Wanneer het kermis is in uw woonplaats, dan hanteren we de afspraak dat uw kind desgewenst
één dag (maandag of dinsdag) naar keuze vrij kan krijgen. U kunt dit verlof vragen bij de
groepsleerkracht. Vergeet u niet het vervoersbedrijf even te laten weten dat uw kind die dag niet
met de taxi gaat?

