
AANVRAAG VOOR TOEKENNING EXTRA VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES 
Dit verzoek dient tenminste 8 weken van te voren te worden ingediend bij de directeur van de school.  
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.  
 

Gegevens aanvraag 
Ondergetekende, vader/ moeder/ verzorger,  
 

Naam:  Geboortedatum:  

Adres:    

Postcode:  Woonplaats:  
 

 
verzoekt zijn/ haar kind, leerling van De Rungraaf,  
 

Voorletters + achternaam leerling:  

Geboortedatum:  Klas/ groep:  
 
extra verlof toe te kennen 
 

Vanaf (eerste verlof dag)  tot en met (laatste verlofdag)  

Wegens:  

 
 

 Gewichtige omstandigheden; 10 schooldagen per schooljaar of minder 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 
van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient 8 weken tevoren aan de directeur 
van de school te worden voorgelegd, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden. In het laatste geval 
dient het verzoek zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering.  

a. Als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/ verzorger(s) het slechts mogelijk is buiten 
de reguliere schoolvakanties als gezin op vakantie te gaan. De werkgever dient hiervoor een verklaring te 
overleggen waaruit blijkt dat er geen verlof binnen een reguliere vakantie mogelijk is.  

b. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.  
c. Verhuizing (ten hoogste 1 dag).  
d. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1, of ten hoogste 2 dagen).  
e. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad. (duur in overleg) 
f. Overlijden van bloed of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); bloed- of aanverwanten in de 2e 

graad (ten hoogste 2 dagen); bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag).  
g. Het bijwonen van 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks jubileum van 

bloed- of aanverwanten (1 dag).    
 

Naam:   Handtekening:  

Plaats:  
  

Datum:  
  

 
 
In te vullen door de schooldirectie 
 

Ik heb het voornemen hiervoor wel/ geen toestemming te verlenen.  
 

Reden waarom het verlof niet wordt verleend:  
 

 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar 
maken. U dient het bezwaarschrift in bij de directeur die het besluit heeft genomen. 

 
Naam:   Handtekening:  

Plaats:  
  

Datum:  
  


