
                

  Aanvraagformulier vakantie en verlof              

       
 

   Aan de directeur van OBS De Branding 
 

      Aanvraagverlof als bedoeld in artikel 11f/13a en 11g/14 van de Leerplichtwet 1969. 
 

A. In te vullen door de aanvrager. 
     Naam aanvrager    : _________________________________________ 

 

Adres                : _________________________________________  
 

Postcode en woonplaats             : _________________________________________ 
 

Telefoon thuis    : _________________________________________ 
 

Naam/namen leerlingen waarvoor               _________________________  groep:__________ 

verlof wordt gevraagd   :  
                                                                  _________________________  groep:__________ 
                  
                                                                  _________________________  groep:__________ 

 

Geboortedatum/data leerling(en)            : _________________________________________ 
 

Periode verlof    : _________________________________________ 
 

Reden voor verlof *               : _________________________________________ 
(Indien te weinig ruimte verklaring op bijlage)  

 ________________________________________________________________ 
     

    ________________________________________________________________ 
                                                                  

________________________datum:_____20__ 
(Handtekening aanvrager)  

 □ Hierbij verklaar ik dat het hier de enige gezinsvakantie betreft dit schooljaar. 

     (aankruisen indien van toepassing). 
 

            * Lees ook de toelichting aan de ommezijde. 

 

       B. In te vullen door de directeur van de school/leerplichtambtenaar. 

           Het verlof wordt wel/niet* verleend. 

          Reden niet verlenen verlof/wel verlenen verlof.* 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
       * Doorhalen wat niet van toepassing is. 

        
________________________datum:_____20__ 
(Handtekening directeur/leerplichtambtenaar) 

 
  Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de 
  Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking 
  gemotiveerd: 
 
□  een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school binnen 6 weken 
    (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art.13a) of gewichtige omstandigheden     
    (art.14) 10 schooldagen per schooljaar of minder). 
□  een  bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Brielle.Indien de aanvraag betrekking  
    heeft op gewichtige omstandigheden (art.14) voor meer dan 10 schooldagen.  

 

 

 

 
 

 

 

Oostvoorne, 26 mei 2011. 

 

 

 

Betreft : Thema-avond woensdag 8 juni:   'Met zelfkennis het schip in' 

               Aanvang 20.00 uur in de aula van onze school 

 

 

 

Aan alle ouders/verzorgers en andere belangstellenden 

 

 

'Met zelfkennis het schip in' 
 

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse thema-avond met bovenstaande spannende titel. Bij alle kennis 

die op ons afkomt, geldt nog steeds de vraag die Socrates al bezig hield: Wat heb je aan die kennis wanneer 

je jezelf nog niet kent? De thema-avond die jaarlijks voor de ouders georganiseerd wordt, gaat dit keer 

over zelfkennis en wat we daarmee doen. Vader van twee van onze leerlingen Bas van Amstel houdt een 

lezing over de manier waarop wij aan kennis over onszelf komen en hoe deze zelfkennis zich verhoudt tot de 

werkelijkheid. Vervolgens wordt er gekeken hoe een verkeerd of beperkt zelfbeeld bij kinderen kan leiden 

tot problemen met sociaal gedrag of gemiste kansen bij de latere studiekeuze. Kortom: is zelfkennis ons 

kompas of kunnen we er ook het schip mee in gaan?  

Na afloop is iedereen welkom om onder het genot van een drankje met elkaar en de leerkrachten na te 

praten over hoe goed wij onszelf en natuurlijk onze eigen kinderen kennen.  

 

 

Wij hopen op een grote opkomst!!! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gerrit Bussink 

 

 

 



 
 

 

                 
       Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties    
 

 
1. Vakantieverlof (art.13a) 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 

1969 dient minimaal 6 weken van te voren aan de directeur van de school te 

worden voorgelegd 

 

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: 

- wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het 

slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

- een werkgevers verklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof 

binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is. 

- wordt verklaard dat het hier de enige schoolvakantie van het jaar betreft. 

Dit verlof: 

- mag hooguit 1 maal per schooljaar worden verleend; 

- mag niet langer dan 10 schooldagen duren; 

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het jaar. 

 

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder 

(art.14,lid 1) 

Een verzoek van extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond 

van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 

schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na 

ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden 

voorgelegd. 

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 

lesuren kan geschieden; 

b. verhuizing voor ten hoogste 1 dag 

c. het bijwonen van een huwelijk bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad, 

duur in overleg met de directeur. 

d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad, 

duur in overleg met de directeur. 

e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1ste graad voor ten hoogste 4 

dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2de graad ten hoogste 2 dagen; 

voor bloed- en aanverwanten in de 3de of 4de graad ten hoogste 1 dag. 

f. bij 25-40-en 50 jarige ambtsjubileum van het 12 ½ -25-40-50 en 60 jarige 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. 

g. andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 

vakantieverlof. 

  

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar. 

Een verzoek van extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond 

van het gestelde in artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 school-

dagen per schooljaar of minder, dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur 

van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden 

ingediend. 

 

Waarschuwing !!!!!De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling 

te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) 

zonder toestemming van school houden, zal altijd procesverbaal worden 

opgemaakt. 


