
Aanvraag bijzonder verlof 
 

 

 

De reden voor de aanvraag van het bijzonder schoolverlof is: (graag aanvinken of invullen)   

 Vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep van 

één der ouders. Maximaal 10 dagen en niet aan het begin van het schooljaar (art. 11 onder f). Toe te 

voegen bewijsstuk(ken): werkgeversverklaring of nummer van de Kamer van Koophandel.  

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind. 
In Nederland: maximaal 2 (school)dagen indien er ver gereisd moeten worden, anders maximaal  
1 schooldag; In het buitenland: maximaal 5 schooldagen 

 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders, maximaal  
1 schooldag 

 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders, maximaal 1 schooldag 

 Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwanten tot en met de 
3e graad van het kind, maximaal 10 dagen 

 Overlijden van bloed- of aanverwant tot en met de 4e graad van het kind 

o In de 1e graad: maximaal 5 schooldagen  

o In de 2e graad: maximaal 2 schooldagen  

o In de 3e en de 4e graad: maximaal 1 schooldag  

o In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen  

 Verhuizing van het gezin, maximaal 1 schooldag 

 Sommige religieuze feesten, in overleg met de (con)rector 

 Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, 
maximaal 10 dagen.  

 Anders, namelijk:   

 

 

Naam ouder/verzorger : _________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer  : _________________________________________________________________ 

E-mailadres   : _________________________________________________________________ 

Handtekening  : ___________________________________ Datum: _______________________ 

  

Ondergetekende vraagt verlof aan voor: 

Naam leerling  Klas  

Naam leerling  Klas  

Naam leerling  Klas   

Voor de volgende data  



Aanvraag bijzonder verlof  

Leerplichtwet en extra verlof   

In Nederland is een kind leerplichtig vanaf vijf jaar. Voor vrijstelling van schoolbezoek moet toestemming 

worden gevraagd. Ongeoorloofd verzuim meldt de directie bij de leerplichtambtenaar.   

Per 2012 zijn door de wetgever de regels om gebruik te maken van bijzonder verlof aangescherpt. Daarnaast is 

toegevoegd dat de aanvrager(s) bewijsstukken moet overleggen. Er kan buiten de schoolvakanties alleen verlof 

worden verleend vanwege:   

1. Specifieke aard van het beroep van (één van) ouders/verzorgers of   

2. Gewichtige omstandigheden.   

  

1. Vakantieverlof op grond van de specifieke aard van het beroep   

Alleen als het door de aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om vakantie te 

nemen in één van de schoolvakanties kan door de (con)rector vrijstelling gegeven worden van geregeld 

schoolbezoek voor ten hoogste tien dagen, maar niet aan het begin van het schooljaar.   

Met specifieke aard van het beroep worden seizoensgebonden werkzaamheden bedoeld, werkzaamheden in 

bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in één van de 

schoolvakanties vakantie op te nemen én dat het opnemen tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen 

zal leiden. In het verzoek om verlof zal op beide zaken moeten worden ingegaan en ook in de 

werkgeversverklaring moeten beide aspecten aan de orde komen. Feitelijk betekent dit dat er alleen bij hoge 

uitzondering gebruik van deze regeling gemaakt kan worden. Een verlofaanvraag hiervoor dient u te richten 

aan de (con)rector van de school.   

  

2. Gewichtige omstandigheden   

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Gewichtige 
omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers en/of de leerling, 
waardoor de leerling niet naar school kan. Het aantal verlofdagen mag per schooljaar niet meer dan 10 
bedragen.  In geen geval wordt verlof verleend bij:  

 Familiebezoek in het buitenland;   

 Goedkope tickets in het laagseizoen;   

 Omdat tickets al zijn gekocht of omdat er geen tickets meer zijn of beschikbaar zijn in de vakantieperiode;   

 Vanwege vakantiespreiding (een ander gezinslid heeft een andere vakantieperiode)   

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen al of nog vrij zijn;   

 Eerder vertrek of latere terugkomst vanwege verkeersdrukte;   

 vanwege samen reizen/in konvooi reizen door bijv. de Balkan;   

 kroonjaren;  

 sabbatical van één van de ouders(s)/verzorger(s);   

 wereldreis/ verre reis.   

 

   

In te vullen door de (con)rector 

 

Het verzoek is positief/negatief beoordeeld door de (con)rector. Bij een negatieve beoordeling volgt een toelichting.  

 

 

              

  

Handtekening (con)rector:      Schoolstempel en datum: 

 

              

 


