CBS de Zaaier
Dorpsstraat 32a - 3366 BD Wijngaarden
tel: 0184-410139,
email:info@cbswijngaarden.nl
website: www.cbswijngaarden.nl

Aanvraagformulier voor extra verlof
Dit formulier is bestemd voor verzoeken om extra verlof op grond van vakantie of belangrijke omstandigheden.
(Z.O.Z.) Indien mogelijk graag een bewijsstuk toevoegen.

In te vullen door de ouders/verzorgers.
Gegevens kind(eren):
Voornaam / voornamen:
Achternaam:
Adres, Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Groep:
Datum eerste verlofdag:
Aantal verlofdagen:
Reden van het verzoek:

Bewijsstuk:

Wilt u voor andere kinderen op school ook verlof aanvragen? Dan graag de gegevens hieronder invullen:

Naam kind:

Geboortedatum:

Leerjaar:

Datum van het verzoek: ………-………-………
Handtekening van de aanvrager:………………………….

Het onderstaande wordt door de directeur van CBS De Zaaier ingevuld.
Wij gaan wel/niet akkoord met uw verzoek om verlof.
Voor uitleg z.o.z.

Directeur:

Dit formulier levert u (indien mogelijk) minimaal 10 werkdagen voor de aan te vragen verlofdag in bij de directeur
van Cbs De Zaaier. U ontvangt dit blad met ons antwoord daarna weer terug.

Informatie uit onze schoolgids:
8.4 Verlofregeling
Zorg dat uw vakantie in de schoolvakantie valt. Uw kind is leerplichtig en vakantie is geen gewichtige
reden om vrij te geven. Ook eerder weg i.v.m. files valt daar niet onder.
Bij bijzondere omstandigheden kan uw kind vrij krijgen. Daar valt o.a. onder: huwelijk, ernstige
ziekte, overlijden van familieleden , verhuizing, jubileum, bevalling van de moeder, bezoek arts.
Bij de meeste tandartsen kunt u ruim van te voren een afspraak maken, die buiten de schooluren valt.
Vrij vragen voor een extra vakantie:
Het krijgen van extra verlof voor vakantie is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het is raadzaam
om u eerst te laten informeren over de voorwaarden en de mogelijkheden door de directie voordat u
zaken al gaat regelen.
Verlof moet schriftelijk worden aangevraagd.
Op onze school hanteren wij het standaardformulier van de school en de gemeente. Deze formulieren
zijn te downloaden van onze site en te verkrijgen bij de directeur en zijn bestemd voor ouders van
leerplichtige kinderen. Na behandeling van uw verzoek ontvangt u schriftelijk antwoord aan ons. In
spoedeisende gevallen neemt u meteen telefonisch contact met ons op.

Op vakantie buiten zomervakantie
Wil je buiten de zomervakantie met je kind op vakantie gaan, dan kun je gebruik maken van het
zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Hier zitten een aantal voorwaarden aan:
 Je kunt niet met het gezin op vakantie tijdens de schoolvakanties omdat jij en/of je partner
bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector werkt
 er is in de zomer periode aantoonbaar sprake van piekdrukte
In dit geval mag de directeur eenmaal per schooljaar tien aaneengesloten schooldagen vrijgeven. De
tien dagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Je dient een schriftelijk
verzoek acht weken van te voren in te dienen bij directeur van de school van je kinderen. Dit is
overigens geen recht. Je kunt er niet vanuit gaan dat je het verlof ook toegekend krijgt.

Verlof van school door bijzondere omstandigheden
Verlof aanvragen om je kind buiten de vakanties van school te halen, kan ook in de volgende
omstandigheden:
 Verhuizing
 Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders
Ook het verzoek om extra verlof dien je bij de directeur van de school aan te vragen. Daarnaast is er
nog een mogelijkheid om verlof aan te vragen voor iets dat voor jou en je kind belangrijk is, maar niet
in het lijstje staat. Denk aan een huwelijk van mensen die geen familie zijn, maar wel belangrijk zijn
voor je kind. In zulke gevallen kan je ook een aanvraag doen. De directeur bepaalt dan of hij de reden
belangrijk genoeg vindt en hoe lang je kind hiervoor verlof krijgt.

