Gegevens aanvrager(s), ouder(s)/verzorger(s)
Naam:..................................................................................
Adres:.................................................................................
Vraagt voor de periode
O van .................................tot……………………...in totaal ……………………..dagen.
.
O .......................................................................................datum. .
verlof voor onderstaande kind(eren). Reden voor de verlofaanvraag:
..........................................................................…...................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(zie achterkant voor uitleg van de regeling)
Gegevens kind(eren)
1. Naam.....................................................Groep…...Geboortedatum………………..
2. Naam.....................................................Groep…...Geboortedatum………………...
3. Naam.....................................................Groep…...Geboortedatum………………..
4. Naam.....................................................Groep…...Geboortedatum………………...
Ondertekening: Datum: Handtekening:


In te vullen door de school:
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Er kan wel/geen toestemming worden verleend voor bovenstaand verzoek. Reden
van het niet toekennen:
........................................................................................................................................
Datum:
Met vriendelijke groeten, Els Rozema
Directeur CBS De Rank

In het vakantierooster zijn ongeveer twaalf vrije weken opgenomen. Het is de
bedoeling dat u uw vakantie binnen deze vrije weken plant.
Buiten dit vakantierooster is het dus niet mogelijk om vrije dagen aan te vragen.
De schoolleiding kan alleen toestemming geven voor extra vrijaf als daarvoor
“gewichtige redenen” zijn.
● Gewichtige redenen zijn o.a.:
● overlijden of ernstige ziekte van naaste familieleden.
● een huwelijk van een naaste verwant.
● een jubileum van een naaste verwant.
● indien de ouders vanwege hun beroep niet in de reguliere vakantie weg
kunnen, mag er één keer per schooljaar, ten hoogste tien dagen extra verlof
gegeven worden. Er moet dan wel een verklaring van de werkgever overlegd
worden. Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van
het schooljaar en er moet aangetoond worden dat de vakantie niet anders
gepland kan worden.
Als het extra verlof meer dan twee weken betreft, moet dit aangevraagd worden bij
de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hiervoor moet u een marge van zes
weken in acht nemen voor de procedure.
Het aanvragen van extra verlof dient altijd schriftelijk plaats te vinden.
Bij ongeoorloofd verzuim is de schoolleiding verplicht dit door te geven aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente.
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