Aanvraagformulier verlof

ALGEMENE GEGEVENS
Voor welk(e) kind(eren) is het verlof bestemd ?

OJBS De Keg, Tinnegieterstraat 6, 5801 RK Venray

naam kind: ……………………………………………. uit de stamgroep van ………………………..
naam kind: ……………………………………………. uit de stamgroep van ………………………..
naam kind: ……………………………………………. uit de stamgroep van ………………………..
Het verlof wordt aangevraagd door: Naam: ………………………………… Voorletter(s): ………..
Telefoon: …………………….…… E-mail: …………………………………
Handtekening:

GEZONDHEID
 bezoek arts of ziekenhuis
(a.u.b. zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreken!)

DATUM/TIJD v.h. VERLOF

FAMILIEGEBEURTENIS
 huwelijk in familie (kopie uitnodiging bijsluiten)
 begrafenis/crematie
 jubileum v.e. gezinslid (bijv.: dienstjubileum; kopie uitnodiging bijsluiten)
 huwelijksjubileum in familie (bijv.: zilveren huwelijksfeest; kopie uitnodiging bijsluiten)
Nadere omschrijving:

DATUM/TIJD v.h. VERLOF

EXTRA VAKANTIE/VRIJE DAGEN
 extra vakantie of vrije dagen buiten de schoolvakanties
Dit is in principe nooit mogelijk. Alleen als er sprake is van “gewichtige omstandigheden” (bijv. sociale of medische reden) of als
de werkgever van een van de ouders binnen zijn organisatie de vakanties dwingend voorschrijft, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Maar dan zeker niet in de eerste twee schoolweken van het schooljaar (wettelijke bepaling) !
U moet nu ook de achterzijde van het formulier in (laten) vullen !
OVERIGE REDENEN
 een hierboven niet genoemde reden, waarvoor maximaal één dag verlof
wordt aangevraagd dat bedoeld is voor een kind uit één van de kleutergroepen.
 idem, voor meer dan één dag.
 andere reden, namelijk:
BESLUIT
Zie ommezijde voor een toelichting.
 Voor dit verlof wordt toestemming verleend.
 Voor dit verlof kan helaas geen toestemming worden verleend.

Datum of periode van het
verlof dient u op de achterzijde van dit formulier in te
vullen.

DATUM/TIJD v.h. VERLOF

DATUM/HANDTEKENING
(in te vullen door directeur)

Op deze pagina alleen iets invullen, als dat op de voorpagina gevraagd werd.

Aanvraag extra vakantie of vrije dagen
REDEN VAN DE AANVRAAG
 binnen het bedrijf waarin ik werkzaam ben, is het vanwege de daar
geldende vakantiespreiding niet mogelijk om in de schoolvakanties
op vakantie te gaan
(a.u.b. werkgeversverklaring in laten vullen)
 andere reden, namelijk:

PERIODE VAN HET VERLOF:
eerste dag:
laatste dag:

Werkgeversverklaring
Ondergetekende, ………………………………….. (naam)
werkzaam bij:

………………………………….. (naam bedrijf/instelling)

functie:

…………………………………..
verklaart dat de aan ommezijde genoemde ouder vanwege de in ons bedrijf/instelling geldende vakantiespreiding niet in de gelegenheid is om in dit kalenderjaar een gezinsvakantie binnen de
schoolvakanties te plannen.
(plaats en datum)

(handtekening en bedrijfsstempel)

TOELICHTING OP HET BESLUIT
 De reden van uw aanvraag kan volgens de geldende richtlijnen niet worden aangemerkt als een “gewichtige omstandigheid”.
 Extra vakantieverlof in de eerste twee weken van het schooljaar mag wettelijk nooit worden toegestaan.
 Voor het door u gevraagde verlof mag de directeur geen toestemming verlenen. U dient zich daarvoor te
wenden tot de ambtenaar leerplicht van de gemeente.
 Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur wettelijk verplicht hiervan te allen tijde een melding te
doen bij de ambtenaar leerplicht.
 Verlof om artsen en specialisten te bezoeken, kan in principe worden toegestaan. We vragen u echter, om
deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
 Het gevraagde verlof wordt toegestaan, waarbij wordt opgemerkt:

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij de
directeur van de school. Dit betekent niet automatisch dat het besluit verandert. Als bezwaar is ingesteld is het wel mogelijk om bij de president van
de rechtbank een voorlopig besluit aan te vragen. Er dient dan sprake te zijn van een spoedeisend karakter. Het adres is: Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Als het bezwaar betrekking heeft op gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar, dan dient u zich hiervoor te wenden tot de
leerplichtambtenaar van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray.

