AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE EN VERLOF
Naam ouder/verzorger:
Telefoonnummer:
Aanvraag extra verlof voor de volgende kinderen:
Naam:

Geboortedatum:

Leerkracht:

Naam:

Geboortedatum:

Leerkracht:

Naam:

Geboortedatum:

Leerkracht:

Naam:

Geboortedatum:

Leerkracht:

Verlofdatum / periode:
Reden voor het verlof:

tot en met::
(Zie toelichting op de achterzijde. Aankruisen wat van toepassing is.)

O Bezoek huisarts, specialist, tandarts als dat niet buiten schooltijd kan;
O Verhuizing;
O Bijwonen huwelijksfeest van bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad, als het feest op een schooldag valt;
O Bijwonen ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad
O Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad;
O Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad;
O Bezoek van een religieus feest met landelijke erkenning;
O Vakantieverlof (verklaring van werkgever toevoegen);
O Vanwege een gewichtige omstandigheid (ter beoordeling aan de directeur);
O Andere reden:

Datum:

Handtekening:

Verloftoekenning: (In te vullen door school)
O
O

Hierbij verleent de school u WEL toestemming om uw kind(eren) gedurende de aangevraagde periode niet op
school te laten komen.
Hierbij geeft de school u GEEN toestemming voor het gevraagde verlof.

Toelichting:

Ondertekening namens school:
Datum:

Handtekening:

Ibs Aboe el-Chayr, Dirigentenlaan 27 5049 EA Tilburg, 013-4562267

Regelingen en afspraken (Schoolgids, hoofdstuk 10)
Schoolverzuim en verlof

De gemeente handhaaft de regelgeving omtrent leerplicht en verlof. Alle scholen hanteren dezelfde regels. Met vragen kunt u terecht
bij de directeur of op www.leerplichtwet.nl.

Verzuim
Ziekmelden

Als uw kind te ziek is om naar school te gaan meldt u dit voor het begin van de school (telefonisch) bij de administratie. Als we bij het
begin van de ochtend of middag uw kind missen gaan we u bellen, omdat uw kind onderweg naar school iets is overkomen.
Voorkom onnodige paniek meldt uw kind op tijd af.

Doktersbezoek

Het kan voorkomen, dat uw kind een arts moet bezoeken. We vragen u dit zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, omdat uw
kind anders lessen mist. Als dat niet kan, vraag dan verlof d.m.v. het verlofformulier.

Naar huis tijdens schooltijd

Als uw kind zich tijdens de schooltijd niet lekker voelt wordt met de ouders overlegd of het kind beter naar huis kan. We zullen u altijd
vragen het kind op te halen van school. We sturen geen kinderen alleen over straat.

Verlof

Er bestaat géén ‘recht’ op tien schooldagen verlof, in welke vorm dan ook.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering
houden. Als u van dit verlof gebruik wilt maken, moet u dat ruim van te voren aanvragen bij de directeur van de school. U maakt
daarbij gebruik van een formulier dat u kunt ophalen bij de administratie.

a. Religieus verlof

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Dat is bij
het Offerfeest (3 dagen) en het Suikerfeest (3 dagen). Bij schoolbestuur SIPO worden deze dagen op voorhand verwerkt in het
vakantierooster. Uw kind is dan dus al vrij.

b. Vakantie onder schooltijd

De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd, dus buiten de schoolvakanties.
Uw kind is dus alleen vrij tijdens de schoolvakanties en vrije dagen van de school, zoals vermeld op de schoolkalender.
Afwijken van deze regel mag alleen als uw gezin niet op vakantie kan tijdens de schoolvakanties omdat:
- U allebei of één van u in de horeca of agrarische sector werkt;
- En er in de zomervakantieperiode aantoonbaar sprake is van piekdrukte op uw werk.
In dit geval mag de schooldirecteur uw kind eenmaal per schooljaar maximaal tien schooldagen vrij geven, zodat u toch met het
gezin op vakantie kunt. Die vakantie is de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Aanvraag:

Bij de aanvraag heeft u een werkgeversverklaring nodig, waaruit de specifieke aard en de zomerpiekdrukte van het beroep (horeca /
agrarische sector) blijkt. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
- Dien de aanvraag schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren in bij de schooldirecteur.
- De verlof mag maximaal tien aaneengesloten schooldagen beslaan, en mag niet worden verspreid over het schooljaar;
- De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Let op: Er wordt géén vakantieverlof toegekend als er organisatorische omstandigheden zijn bij uw werkgever, waardoor sprake is
van een roostertechnische indeling.

Omstandigheden na toekenning verlof

Heeft u toestemming gekregen voor verlof en kan uw kind door omstandigheden later weer naar school dan was gepland? Dan is
het van groot belang dat u zo snel mogelijk – uiterlijk twee dagen na de ontstane verhindering – contact opneemt met de
schooldirecteur. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

De schooldirecteur of leerplichtambtenaar beoordeelt de extra afwezigheid.

- Als uw kind langer afwezig dan waarvoor u toestemming had: dan beoordeelt de schooldirecteur de afwezigheid.
- Is dat meer dan 10 dagen, dan beoordeelt de leerplichtambtenaar dat en nodigt de ouder uit voor een gesprek.
Als de schooldirecteur of leerplichtambtenaar de afwezigheid beoordeelt als geoorloofd., dan is de aanvraag afgehandeld.
Als de afwezigheid als ongeoorloofd wordt beoordeeld, is de schooldirecteur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

c. Verlof door ‘gewichtige omstandigheden’
‘Gewichtige omstandigheden’ of bijzondere omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouders en/of uw kind liggen. Is
hiervan sprake, dan kunt u vrij vragen voor uw kind. Dien de aanvraag schriftelijk in bij de schooldirecteur. Hierbij heeft u stukken
nodig die de aanvraag ondersteunen (‘bewijzen’ waarom u het verlof aanvraagt).
In de volgende omstandigheden kunt u vrij vragen:
- Een verhuizing van het gezin: maximaal een schooldag.
- Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad. Nederland maximaal 2 en buitenland maximaal 5 schooldagen
- Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, waarbij u met spoed en direct moet vertrekken.
- Overlijden van bloed- of aanverwanten.
o 1e graad, binnen Nederland: maximaal 4 schooldagen ,
o 2e graad, binnen Nederland: maximaal 2 schooldagen
o 3e en 4e graad, binnen Nederland: maximaal 1 schooldag o 1e t/m 4e graad, buitenland: maximaal 5 schooldagen
- Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of
grootouders: maximaal 1 schooldag.
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