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AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK
PERSONALIA LEERLING(EN)
Achternaam:
Voornaam en groep:
Voornaam en groep:
Voornaam en groep:

GEGEVENS OUDER(S)
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

PERIODE VAN VRIJSTELLING
Datum:

…………

t/m

…………

REDEN

Situatie omschrijven:

DATUM

HANDTEKENING

IN TE VULLEN DOOR
DIRECTIE

Akkoord / Ongeoorloofd verzuim (richtlijnen leerplichtwet)
Doorhalen wat niet van toepassing is

Plaswijckschool
Weerestein 37
2804 GG Gouda
t: 0182-534118
e: plaswijckschool@d4w.nl
w: plaswijckschool.d4w.nl

Toelichting
Op vakantie onder schooltijd :
Vakantie onder schooltijd mag niet, tenzij uw kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie kan
gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch één
gezinsvakantie kan plaatshebben. Let wel: roosterproblemen op het werk van (één van) de
ouders is geen reden voor vakantie.
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard
van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Ook dient uit een toelichting
te blijken, waarom de ouder geen vrij kan nemen in de reguliere schoolvakanties.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
-

in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij
de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,
waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een
doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van
de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
Er kan slechts 1 x per schooljaar een beroep op deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan.
Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de verzoeken afgewezen. Vakanties
waarvoor geen toestemming is verleend worden aan de leerplichtambtenaar gemeld.
Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht
worden aan:
- een verhuizing van het gezin;
- het bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten;
- ernstige ziekte van bloed-en aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met
de directeur en/of leerplichtambtenaar);
- overlijden van bloed-en aanverwanten;
- viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders en het 121/2-, 25,40-,50-of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.

