
kindcenfrunr

Meester Snel

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Aan de dírecteur van Kindcentrum Meester Snel
Kloosterstraat 13
7581 GE Losser

Aanvraag verlof ars bedoerd in art. 13a en 14 vande reerprichtwet 1969.A. ln te vullen door de aanvrager.
Naam aanvrager
Adres
Postcode en woonplaats ... .. . ... ... .

Telefoon

Naam/ namen leerling(en) waarvoor verlof wordt
aangevraagd + groep
Geboortedatum I data
leerling(en)
Vraagt u ook verlof aan in dezelfde periode voor een van uw kinderen bij een andereschool voor basisonderwijs / speciaar onderurrijs lvàó.tgezet onoerwilsi
Ja / Nee
Zo ja bij welke scho(o)t(en):

Adres school
Plaats:

Periode verlof
Reden verlof

* doorhalen hetgeen niet van Íoepass,rhg is.

Handtekening:

Plaats:

(handtekening aanvrager)

B. ln te vullen door directeur van de school
Het verlof wordt wel/niet* verleend.
Reden niet verlenen verlof

Datum

Plaats Datum



lndien u zich niet met de ze beslissing kunt verenigen, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken

na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:

0 een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof of

gewichtige omstandigheden (1b schooldagen per schooljaar of minder)

0 een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Losser, leerplichtambtenaar (indien aanvraag betrekking heeft op

gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen)

Bii verlof buiten de schoolvakanties moet onderschêid gêmaakt worden tussen vakantieverlof en verlof

wógens gewichtige omstandigheden.

Algemeen
Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de

directie.

Vakantieverlof
ÈË"ï"ào"f. óm vakantieverlof op grond van artikel 1 3a van de Leerplichtwet 1969 dient

minimaal acht weken u"n tóuóteï a"an de directeur van de school te worden voorgelegd'

Verlof indien:
. - - 

*"Sàns de speciÍieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts

molelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie t9 99.?l'. .

- een we4 geveriïeir.ràrinó *oroi overgdiego waaruit 6tilxt oat geen verlof binnen de officiële

schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:
' éénmaal pér schooljaar worden verleend;
' niet langer duren dan tien schooldagen;

;Ëi[iáátsvinOen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden; tien schooldagen per schooljaar of minder. 
,

Een verzoek om extra 
"Ëiót 

in g;""1 vàn ancere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per

schootiaar of minder oienï ubàiàiof uitónilt< oinn!Ë1weó àágen na ontíaan van de verhindering aan de directeur

van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
l"-' -- - 

uóór het voldoei aan een weitelilke verplichting, voor zover dit niet

buiten de lesuren kan geschieden;
' voor verhuizinq voor ten hoogste eén dag;

uóó.. frót OipoËen van het hulwelijk van bloed- of aanverwanten ím de

uËioe graáo uoó, 
"en 

of ten_ hoolste twee dagen, afhankelijk of dit

À.r=*êfiiË *óiOt gËslo1ón in of buitèn de woonplaats va.n bg,llnO,hebbende;

bij;;ëtig" ri"Ëté y3í órOer" of bloed- of aanvenrvanten Um vierde graad,

áuur in oïerbg met de directeur van de school;
. bij bevalling ván Oe moeder, u"rzorgrÈr, íoógà"s, duur in overleg met de directeur,van de school;

. bij overtijden uán oroèo- of áanverwántË" iÀ áËïeiste graad voorien hoogste-vier dagen; van bloed- of

aanverwante;;;" i*á" óràào'uóoïià" n*óité i*Ëe dagen; van bloed- of aanvenvanten in de

derde of vierde graad ten hoogste een dag;
nU ZS-,40- en Só-jariOg ambtspbileum enhetl2Zz',25-' 40-'.50- en

Oó-Èribe nuweÍif.áJ"tÍÉu* váh ntoeC- of aanvenivanten Vm de vierde graad

voor één dag;. voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen

vakantieverlof.

verlof wegens gewichtige omstandighedenl meer dan tien schooldagen per schooljaar 
,

Een verzoek or 
""t6 

uËËàti" g""àf uán gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de

Leerprichtwet rgog vooï-máeioËïii"n i"ËooraágËÀ à";;-;doii"ái oieni óinimaal zes weken van tevoren' via de

directeur van de s"noó, áàïbà r""iói"Éiàmnteniár ván de wobngemeente van de leerling te worden voorgelegd'

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerkin-g komen.indien:
;;;dË 

"àá 
oe reerÍnè eón verktarino-vrn 

"èÀ 
arts orËen maatschappelrjk 

ir:::lï3Ë:ï|.ïHïï3:ï1"9ffï"*áàri,lt nfi1.i Oai een uér"tot noodzakelijÈ is op grond van medische of s

gezinsleden.

Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededelinq te doen van vermoedelijk ongeoorloofd

schootveauim. Tegen dË;;i;ïàË Èun r.in.iteiuÀi ióÀá"i t"àsiemming"van school houden, zal proces-verbaal

worden opgemaakt.

lnformatie
Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directeur van de school of de

fbóipfËf'támOtenaar van de gemeente Losser, tel' 053-5377522'


