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Van Voorthuijsenschool   
Aanvraagformulier vakantie en verlof  

(inleveren bij de administratie van de school)   

 
 

In te vullen door de aanvrager:   
Naam aanvrager: 
     
Adres:      Postcode en woonplaats: 
    
Telefoon:      E-mail    
 
Voor welke leerling / welke leerlingen vraagt u het verlof aan?   

  
Naam: ………………………………………………………………….. Groep: Lkr.:  …………………………..……………………………………… 

   
Voor welke dagen en data geldt uw verlofaanvraag?   

Dag(en): ………………….………..  Maand: …………………….………… schooljaar  …………….…………….. 
 
Omschrijving reden verlofaanvraag: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Datum aanvraag: …………………………………………….  

Handtekening: ………………………………………………………………………   

Verklaring (locatie)directeur van Voorthuijsenschool te Haarlem / Hoofddorp:   

Wordt het verlof verleend?   □ Ja 
□ Nee   

Datum:    

Handtekening (locatie)directeur: 
 
Let op: Is uw verzoek om verlof NIET ingewilligd? Op de achterzijde van dit formulier staat aangegeven op welke 
grond de afwijzing is gebaseerd.  
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Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:   

• een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden   
• en verhuizing van het gezin: maximaal één dag   
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste 

twee  dagen.   
• ernstige ziekte van een bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de  

directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar)   
• overlijden van bloed- of aanverwanten.   
• viering van 25- 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25, 40, 50 of 60 jarig (huwelijks-) jubileum 

van bloed-  of aanverwanten t/m de vierde graag voor één dag.   

De volgende situaties worden NIET als gewichtige omstandigheden gezien:   
• familiebezoek in het buitenland.   
• vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding.   
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.   
• een uitnodiging en familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.   
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte.   
• Verlof voor een kind omdat de anderen kinderen uit het gezin al- of nog vrij zijn.   

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens “andere gewichtige 
omstandigheden” dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend ( bij voorkeur minimaal 
acht weken van  tevoren).   

Reden indien uw verlofaanvraag niet is gehonoreerd:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ongeoorloofd verzuim in een overtreding van de leerplicht. Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd 
verzuim te melden bij de inspectie van het onderwijs (DUO). Dit kan leiden tot een proces-verbaal en 
geldelijke boete.   

Indien u zich met de 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 (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof artikel 13a of gewichtige  

omstandigheden artikel 14 voor minder dan 10 schooldagen per schooljaar).   
- de Bezwarencommissie Leerplichtzaken, Postbus 3333, 2001 DH Haarlem (indien de aanvraag betrekking 

heeft op  gewichtige omstandigheden artikel 14 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar)    


