
AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE- EN EXTRA VERLOF 
 
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969: 
 
A: In te vullen door de aanvrager: 
 
Naam aanvrager:   __________________________________________________ 
Adres:     __________________________________________________ 
Postcode en woonplaats:  __________________________________________________ 
Telefoon:    __________________________________________________ 
 
Naam ll.(en) en groep(en) 
waarvoor verlof wordt aangevraagd: __________________________________________________ 
Geboortedatum/data van 
de leerling(en):    __________________________________________________ 
Periode van het verlof:   __________________________________________________ 
Reden voor het verlof:   __________________________________________________ 
 
Nadere motivering van de aanvraag: 

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     
(indien nodig verklaring van de werkgever toevoegen). 
Is dit verlof ook nog aangevraagd op andere scholen: nee/ja*,  
zo ja op welke? _________________________________ 
 
* Omcirkelen wat van toepassing is. 
 
Handtekening  aanvrager: ____________________________________________________ 
Datum:   ____________________________________________________ 
 
Lees ook de toelichting aan de ommezijde. 
 
B. In te vullen door de directeur van de school: 
 
Het verlof wordt wel/niet verleend. 
Reden wel/niet verlenen van het verlof: 
 
 

Indien u zich niet met deze beslissing 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. 
 

Handtekening directeur: _________________________Datum: ________________________ 



Wanneer kan een kind worden vrijgesteld van geregeld schoolbezoek? 
In de leerplichtwet staat omschreven dat een kind bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten uit 
godsdienst of levensovertuiging eventueel kan worden vrijgesteld. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling 
wegens andere gewichtige omstandigheden (zie onderstaand) en zijn er regels voor extra vakantieverlof. 
 
Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als een kind tijdens de 
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de 
ouder(s)/verzorger(s). Het gaat hier dus niet automatisch om kinderen van ondernemers, omdat die vaak wel in 
de zomervakantie gezamenlijk weg kunnen. Ook kan er geen gebruik worden gemaakt van een zogenaamde 
snipperdagregeling, zoals veel mensen denken. De directeur kan een kind in die gevallen eenmaal per jaar vrij 
geven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het gaat dan om de enige gezinsvakantie in dat 
schooljaar. Verder moet er met de volgende voorwaarden rekening gehouden worden: 

 In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag minstens 8 weken van te voren 
bij de directeur worden ingediend. 

 De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste 2 weken van het 
schooljaar vallen. 

 Er moet een werkgeversverklaring ingeleverd worden. 
 
Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’ 
Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij 
worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 

 Een verhuizing van het gezin. 

 Huwelijk van bloedverwanten. 

 Ernstige ziekte van een bloedverwant (aantal dagen in overleg met directeur en of 
leerplichtambtenaar). 

 Overlijden van bloed – of aanverwanten. 

 Viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum of 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum 
van bloed- of aanverwanten. 

Het gaat hier dus bijvoorbeeld niet om een familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode 
en/of het vermijden van de verkeersdrukte in de zomer of bij wintersport. 
 
Hoe dient u de aanvraag in? 
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Het formulier moet met relevante 
verklaringen tijdig worden ingeleverd. De directeur neemt een besluit over verlofaanvragen voor een periode 
van maximaal 10 dagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen 
beslaat wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt een 
besluit na de mening van de directeur te hebben gehoord.  
 
Wanneer het verzoek om extra verlof wordt afgewezen kunnen ouders schriftelijk bezwaar maken bij de 
persoon die het besluit heeft genomen. De ouders krijgen de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te 
lichten. Daarna krijgen zij schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Zijn de 
ouders het dan nog niet eens met het besluit dan kunnen zij op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB) binnen 6 weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Rechter (sector bestuursrecht). Voordat ouders 
een beroepschrift indienen is het raadzaam dat zij juridisch advies inwinnen bij bijvoorbeeld een bureau voor 
Rechtshulp.  
 
Ik hoop dat u door de informatie een goed beeld heeft gekregen van de leerplicht en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Afke Hooghiemstra, leerplichtambtenaar afdeling Samenleving, 
gemeente Tytsjerksteradiel 
tel. 0511 – 460 763 
email: a.hooghiemstra@t-diel.nl  
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