Aanvraagformulier verlof: CBS De Bron Bolsward
Naam ouder: …………………………………………………….
Vraagt verlof aan voor:
Naam leerling:……………………………………………. Groep:………………..
Naam leerling:……………………………………………. Groep:………………..
Naam leerling:……………………………………………. Groep:………………..
Voor de volgende dagen (data):………………………………………………………………………
Wilt u hieronder de reden aankruisen!
Een verzoek indienen kan op grond van gewichtige omstandigheden.
(In totaal 10 schooldagen of minder, niet meer dan 5 aaneengesloten dagen en niet
direct na de zomervakantie.)
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1. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
2. Verhuizing (hoogstens 1 dag)
3. Bijwonen van huwelijk (familie)(voor1, hoogstens 2 dagen)
4. Bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten.
5. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten.
6. Bij ambtsjubileum (25,40 of 50 jaar) of huwelijksjubileum (12½, 25,40,50 of
60 jaar) van ouders of grootouders (1 dag)
7. Andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden (maar
geen vakantieverlof). U neemt persoonlijk contact op met de directeur.
8. Op grond van privéomstandigheden (maximaal 2 dagen per schooljaar)
9. Bezoek aan familieleden in het buitenland. Maximaal 1 keer in de twee jaar.
Een verzoek om verlof voor langer dan 10 dagen. Hiervoor moet een verzoek
ingediend worden bij de leerplichtambtenaar. U kunt contact opnemen met de
school om, via de directeur, een verzoek in te dienen.
10. Bijzondere omstandigheden i.v.m. beroep.
Dit verlof wordt alleen verleend, wanneer het wegens de specifieke aard van het
beroep slechts mogelijk is, om buiten de schoolvakanties om, op vakantie te
gaan. Een werkgeversverklaring kan overlegd worden, waaruit het bovenstaande
blijkt. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 dagen van tevoren aan de
directeur te worden voorgelegd.
Dit verlof mag hooguit eenmaal per jaar worden verleend, mag niet langer duren
dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het
schooljaar

Naam: ………………………………… Handtekening: ………………………………… Datum: ……………………
PS . U krijgt schriftelijk antwoord bij reden 7-10. Regelgeving bepaalt de andere
soorten verlof. Natuurlijk zijn wij graag op de hoogte. De formulieren zijn ook op school
verkrijgbaar.

