cbs Sjaloom
Kerkstraat 25
7383 CB Voorst
0575-501229
sjaloom@pcbovoorst.nl

Aanvraagformulier voor extra vakantieverlof wegens bijzondere
omstandigheden
We vragen u onderstaande aanvraag in te vullen. Na goedkeuring krijgt u het formulier
van ons retour. Als er bezwaren zijn nemen wij contact met u op
In te vullen door ouder(s)/ verzorger(s):
Naam aanvrager:

Naam kinderen:
1.
2.
3.
4.

groep:
groep:
groep:
groep:

leeftijd:
leeftijd:
leeftijd:
leeftijd:

Datum waarvoor vrij wordt gevraagd:

Omschrijving reden van extra verlof:

Handtekening ouder/ verzorger:

In te vullen door school:
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Als antwoord op uw aanvraag van extra vakantieverlof delen wij u mee dat we
hiertegen wel/ geen bezwaar hebben. We kunnen uw kind(eren) op bovengenoemde
datum wel/ geen vrij geven (op basis van artikel over verlofsbesluit z.o.z.).
Namens het schoolteam: cbs Sjaloom
Naam:

Opmerkingen:

Datum:

Artikel verlofsbesluit: vrij vragen en extra verlof
Indien uw kind vanwege ziekte of om andere redenen niet op school kan komen,
ontvangen wij graag voor schooltijd, schriftelijk, mondeling of telefonisch bericht.
Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen, wordt in overleg met de ouders voor
huiswerk gezorgd, zodat de leerling niet onnodig ver achterop raakt. De leerplicht geldt
niet voor de 4 - jarigen. Toch is al te vaak verzuim (anders dan door ziekte) niet in het
belang van het kind. Ook voor 4 - jarigen verwachten wij een afmelding bij afwezigheid.
Voor bijzondere gebeurtenissen kunnen alle leerlingen vrij krijgen. Wij hanteren daarvoor
onderstaande verlofregeling:
Op onze school wordt extra verlof “wegens bijzondere omstandigheden” (artikel 11
leerplichtwet 1969) verleend onder de volgende omstandigheden:
(voor een volledig overzicht van het verzuimprotocol primair onderwijs van de gemeente
Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst verwijzen wij u naar de website- www.sjaloomvoorst.nl)

















Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren
kan plaatsvinden.
Verhuizing, voor ten hoogste één schooldag
Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede en derde
graad voor ten hoogste 2 dagen.
Ernstige ziekte van ouders, bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad,
duur van het verlof te bepalen in overleg met de directie maar nooit meer dan 10
dagen per schooljaar.
Overlijden van bloed- en aanverwanten.
Gezinsuitbreiding.
Een 25 -, 40 -, 50 of 60 -jarig ambts jubileum voor ten hoogste 1 dag.
12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of grootouders voor ten
hoogste 1 dag.
(In speciale gevallen wordt verlof gegeven voor een lang
weekend; dit wordt per geval beoordeeld.)
Voor leerlingen uit culturele minderheidsgroepen voor het vieren van belangrijke
feest- en gedenkdagen.
Indien de vakantieregeling van het bedrijf / instelling waar één van de ouders
werkt, het niet mogelijk maakt om vakantie op te nemen binnen de normale
schoolvakantieperiode, dan kunt u 1 x per cursusjaar afwijken van de reguliere
vakanties (met werkgeversverklaring). Indien mogelijk dan graag de vakantie
plannen voorafgaand/aansluitend aan de schoolvakantie.
Er is sprake van kleine zelfstandigen ( b.v. camping of horeca ), die juist tijdens
de normale schoolvakanties moeilijk met vakantie kunnen gaan.
Er is sprake van noodzakelijk vakantieverlof op grond van medische of sociale
indicatie van één van de gezinsleden.
Andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen,
bij de beoordeling van een verzoek om extra verlof wordt rekening gehouden met
de volgende punten:
● er is redelijkerwijs geen andere oplossing mogelijk
● er moet naar gestreefd zijn het extra vakantieverlof te laten aansluiten bij
een bestaande vakantie/vrije dagen
● voor vervroegd vertrek naar een vakantiebestemming voorafgaand aan een
schoolvakantie wordt geen extra vrij gegeven

Het extra vakantieverlof dient vooral tijdig schriftelijk worden aangevraagd. Op school
zijn hiervoor standaardformulieren verkrijgbaar.
Na inlevering ontvangt u het formulier getekend en met eventuele opmerkingen zo
spoedig mogelijk van ons retour. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien
dagdelen per schooljaar is ook de goedkeuring van de leerplichtambtenaar van de
gemeente Voorst vereist (leerplichtwet art. 14).
Ongeoorloofd verzuim wordt (volgens wettelijk voorschrift) aan de leerplichtambtenaar
doorgegeven.

