
Aanvraag
(vakantie-)verlof

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Naam kind:

Naam kind:

Naam kind:

Naam kind:

Datum:

Verzoekt toestemming voor (vakantie-)verlof in de periode van:

van                                                          t/m

Dit schooljaar heeft het kind / hebben de kinderen al (vakantie-)verlof gehad:

van                                                          t/m

Gelieve hieronder kort en duidelijk de reden(en) te vermelden van deze aanvraag.
U kunt de richtlijnen van de andere zijde gebruiken voor een goede formulering.

De reden(en) van deze aanvraag is/zijn:

Ondertekende:

Ouder(s) / verzorger(s) van:

Uit groep:

Uit groep:

Uit groep:

Uit groep:

Handtekening 
ouder(s) / verzorger(s):

Meester Spigtschool
Duijvenbrug 15, 1616 PD Hoogkarspel

Telefoon: 0228 - 561809
E-mailadres: info@meesterspigtschool.nl

- -

- -

dd-mm-jj- -

dd-mm-jj- -

dd-mm-jj- -

ja nee



Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Wij verzoeken u allereerst de hieronder staande richtlijnen door te nemen. Wanneer uw aanvraag voor (vakantie-)verlof naar 
uw mening voldoet aan de gestelde regels gelieve u de aanvraag volledig in te vullen en op school in te leveren, zo nodig met 
een mondelinge toelichting. Wij verzoeken u de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) persoonlijk op de hoogte te stellen.

Richtlijnen (vakantie-)verlof
Slechts in uitzonderingsgevallen mag de directie van de school toestemmen in (vakantie-)verlof van leerplichtige leerlingen. 
Bij verlof van meer dan 10 schooldagen per jaar is goedkeuring nodig van de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

Ouder(s) / verzorger(s) zijn vrijgesteld van de plicht hun kind(eren) naar school te sturen:
• wanneer de school gesloten is;
• als het kind ziek is;
• wegens vervulling van godsdienstplichten.

Verlof kan worden verleend:
• wegens familieomstandigheden zoals huwelijk, overlijden, jubilea, verhuizing, gezinsuitbreiding en ernstige sociale en/of 

medische problemen;
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• wanneer het weigeren van verlof zou leiden tot een kennelijk onredelijke situatie.

Vakantie buiten de schoolvakanties:
• dient minimaal 6 weken van tevoren te worden aangevraagd;
• is slechts toegestaan wanneer in verband met het werk in geen enkele schoolvakantie vrij kan worden genomen. 

Werknemers dienen hiervan een verklaring van de werkgever te overleggen.

Wanneer de toestemming voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt geweigerd kunt u daartegen bezwaar en beroep 
aantekenen. U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

Procedure
Wanneer u de aanvraag volledig ingevuld op school heeft ingeleverd bekijkt de directie of overeenkomstig de richtlijnen 
toestemming kan worden verleend. Hiervan krijgt u binnen een week bericht.

Indien u zonder toestemming toch verlof neemt is er sprake van ongeoorloofd verzuim en met u willen we dat zoveel mogelijk 
voorkomen. In ernstige gevallen moeten we dit melden bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

Met vriendelijke groet,
Directie Meester Spigtschool

Meester Spigtschool
Duijvenbrug 15, 1616 PD Hoogkarspel

Telefoon: 0228 - 561809
E-mailadres: info@meesterspigtschool.nl


