Kbs Helder Camara
Zuringveld 1
4847 KS Teteringen
076-5713766

AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIE EN VERLOF
Als bedoeld in artikel 13a en 14 van de leerplichtwet
in te vullen door de aanvrager (ouder/verzorger)
Naam en voorletter(s) ouder/verzorger:
__________________________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________________
Naam leerling(en)

Geboortedatum leerling(en)

Groep leerling(en)

Periode verlof:______________________________________________________________________
Reden verlof:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Voor geldige redenen, zie de achterkant van dit formulier.
Indien verlof wordt aangevraagd voor een vakantie buiten de schoolvakanties, is dat alleen mogelijk
met een werkgeversverklaring, waarin staat dat het i.v.m. het beroep van één van de ouders niet
mogelijk is om gedurende één van de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Werkgeversverklaring bijgevoegd : ○ Ja
○ Nee
Datum:_____-______-_______
Handtekening ouder/verzorger:______________________________________________________

In te vullen door de directeur van de school:

□ Het verlof wordt verleend, omdat de aanvraag voldoet aan één van de onderstaande
omstandigheden:
o De leerling is nog niet leerplichtig (jonger dan 5 jaar);
o Verhuizing (maximaal 1 dag);
o Huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de derde graad binnen de woonplaats (maximaal
één dag);
o Huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de derde graad buiten de woonplaats (maximaal
twee dagen);
o 12½ - 25 – 40 – 50 – en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal één
dag);
o 25 – 40 – en 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal één dag);
o Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de derde graad (periode in overleg
met de directie);
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen);
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen);
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal één dag);
o Vakantieverlof, omdat met de werkgeversverklaring wordt aangetoond dat vakantie tijdens
de schoolvakanties niet mogelijk is (maximaal 10 dagen);
o Naar het oordeel van de directeur (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar van de
gemeente Breda) zeer belangrijke redenen, in het belang van de leerling:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ Het verlof wordt NIET Verleend: omdat het verlof niet voldoet aan één van de bovenstaande
omstandigheden.
Extra toelichting:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van de algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking , gemotiveerd:
• Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. Dit is het geval als de aanvraag
betrekking heeft op vakantieverlof of gewichtige omstandigheden en dit verlof tien
schooldagen per schooljaar of minder betreft;
• Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Breda, t.a.v. de leerplichtambtenaar, postbus
2521, 4800 CM Breda. Dit is het geval als de aanvraag betrekking heeft op een verlof voor
meer dan tien schooldagen per jaar.
Datum:
Handtekening directeur:
_____-_____-_____

______________________________________

