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Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

Gegevens aanvrager 

Naam 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

E-mail

Telefoon (liefst 06) 

Periode  

U vraagt extra verlof aan voor de periode van: 

Startdatum 

Einddatum 

Totaal aantal schooldagen 

Kinderen  

Voor wie vraagt u extra verlof aan? 

Naam Groep 

Gegevens andere kinderen 

Aantal schoolgaande kinderen in het gezin 

Als er sprake is van schoolgaande kinderen in het gezin die ingeschreven zijn op een andere school, 
vul hieronder dan a.u.b. de naam, geboortedatum en school in. De school zal dan contact opnemen 
voor overleg.  

Naam Geb. datum School 

Onderwijs Schouwen-Duiveland
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Reden extra verlof  

Om welke reden vraagt u extra verlof aan? 

 extra verlof voor vakantie (buiten de reguliere schoolvakanties)
let op: vul de vragen op pagina 6 en 7 zorgvuldig in

 verhuizing

 het voldoen aan wettelijke verplichtingen, namelijk ….. (licht hieronder toe) 

 het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad
Let op: voeg de trouwkaart toe aan de aanvraag

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
Let op: voeg een doktersverklaring toe aan de aanvraag

 overlijden van bloed- of aanverwant:
o in de 1e graad
o in de 2e graad
o in de 3e en de 4e graad
o in het buitenland: 1e t/m 4e graad

Let op: voeg de rouwkaart toe aan de aanvraag 

 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders
Let op: voeg de uitnodiging van het jubileum toe aan de aanvraag

 Andere gewichtige omstandigheden: vul onderstaand blok in.
Let op: voeg eventuele bewijsstukken toe aan de aanvraag

Omschrijving reden 

Licht eventueel uw reden toe in onderstaand blok: 

Is er al contact geweest met de leerplichtambtenaar? 

 Ja

 Nee

Zo ja, met wie en welk advies is gegeven?* 

*School neemt altijd contact op om advies te bespreken

Onderwijs Schouwen-Duiveland



3

Aanvraag vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep* 
*Onderstaande alleen invullen bij aanvraag extra verlof voor vakantie

Ik verklaar dat: 

 de aangevraagde vakantie niet meer dan 10 schooldagen bevat en niet in de eerste twee
weken na de schoolvakantie valt

 ik vanwege de specifieke aard van mijn beroep in geen enkele schoolvakantie op vakantie kan
(indien werkgever) of mag (indien werknemer)

 de aangevraagde vakantie de enige gezinsvakantie van het schooljaar is

 mijn (of het) bedrijf onoverkomelijke economische schade leidt als we in de reguliere
schoolvakanties op vakantie gaan en dat ik dit heb onderbouwd met de benodigde
bewijsstukken*.
(Bewijsstukken toevoegen. Voor een werkgever betreft dit een accountantsverklaring; voor
een werknemer een werkgeversverklaring indien de accountantsverklaring van de werkgever
al op school aanwezig is. Zie pagina 4.)

Ondertekening 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld, 

Naam en handtekening ouder/verzorger 1 Naam en handtekening ouder/verzorger 2 

Datum Datum 

*Let op:
Indien u vakantieverlof aanvraagt moet uw aanvraag de benodigde bewijsstukken bevatten!
Uw aanvraag wordt anders niet in behandeling genomen. Ook kan de schoolleiding om nadere
onderbouwing vragen.

Onderwijs Schouwen-Duiveland
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Verklaring werkgever en accountant 

(bij aanvraag extra verlof voor vakantie) 

Gegevens van de werkgever 

Bedrijfsnaam 

Naam werkgever 

Eigen bedrijf? Ja Nee 

Adres 

PC en woonplaats 

Telefoon (06) 

Gegevens van de werknemer 

Naam en voorletters 

Adres 

PC en woonplaats 

Telefoon (06) 

Reden en motivatie 

Omschrijving van de specifieke aard van de werkzaamheden dat het extra verlof voor vakantie 
rechtvaardigt (zie brochure voor toelichting). Graag zo zorgvuldig mogelijk omschrijven.  

Werkgever en accountant verklaren dat:  
1. bovenstaande werknemer door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen vakantieverlof

kan nemen tijdens de voor zijn/haar leerplichtig(e) kind(eren) geldende schoolvakanties.
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de
Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaam-heden,
resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het
gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen.

2. een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal
leiden (1)

3. zij dit formulier naar waarheid hebben ingevuld,
4. zij meewerken aan het overhandigen van benodigde bewijsstukken.

Onderwijs Schouwen-Duiveland
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Naam werkgever Naam accountant 

Handtekening Handtekening 

Datum Datum 

Stempel werkgever Stempel accountant

Onderwijs Schouwen-Duiveland

(1) Let op: slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet 
wordt behaald is onvoldoende. De directie heeft de plicht te handelen conform de Leerplichtwet en 
heeft van U afdoende bewijsstukken nodig om de rechtvaardigheid van de beslissing tot extra verlof te 
onderbouwen.

Besluit directie 

 Verlof wordt verleend 

 Verlof wordt niet verleend 

Toelichting 
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