
Gegevens van uw aanvraag

Aanvraag vrijstelling leerplicht 
(verlof aanvraag)

Naam aanvrager:

Verzuimdata

Eerste dag: Laatste dag:

Totaal aantal dagen:

Het betreft de volgende leerlingen

Naam: Groep:

Naam: Groep:

Naam: Groep:

Dit formulier tijdig indienen bij de leerkracht. U ontvangt een kopie van dit formulier met bericht of aanvraag is goedgekeurd.

Reden van verzuim: (aankruisen wat van toepassing is, indien mogelijk bewijsstukken toevoegen)

Verlof religieuze dag

Vakantie buiten de schoolvakantie
 -   Aangetoond moet worden dat u gedurende het hele schooljaar niet in staat bent om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan.
 -   Uw aanvraag dient uiterlijk acht weken van tevoren te worden ingediend.
 -   U dient een werkgeversverklaring te overleggen.

Andere gewichtige omstandigheden te weten:
 Een aanvraag voor verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden moet u, als dat enigszins mogelijk is, minimaal tien dagen en bij   
 voorkeur acht weken van tevoren bij de directeur indienen. Voor huwelijk en jubilea dient een kopie van de uitnodiging bij de aanvraag te worden 
 bijgesloten.

Persoonlijke omstandigheden (voor de beoordeling hiervan wordt u uitgenodigd voor een gesprek).

Huwelijk bloed/ aanverwant tot 3de graad; 2 dagen.

Bij 12½- en 25-jarige huwelijksjubileum; 1 dag.

Bij 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarige huwelijksjubileum van grootouders; 2 dagen.

Bij 25-, 40-, 50-jarige ambtsjubileum van ouders of grootouders; 1 dag.

Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad; duur in overleg met directie.

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1ste graad; 4 dagen.

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2de graad; 2 dagen.

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3de graad; 1 dag.

Voor verhuizing van het gezin; 1 dag.

Bijzondere talenten (sport/ kunst); U wordt uitgenodigd om hierover een structurele afspraak te maken.

Verlof voor vijfjarige:
 Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met directie van de school, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. 
 Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen.

Andere reden of omschrijving van de reden:

Zie ommezijde voor goedkeuring / handtekening



KBs St. Ludgerus, Prinses Margrietlaan 7, 3632 EA Loenen aan de Vecht

0294-791229       info@ludgerusschool.nl       www.ludgerusschool.nl 

Waar 
iedereen trots

mag zijn!

In te vullen door school

Toegestaan:

Niet toegestaan:

Handtekening ouders Handtekening directeur

Datum: Datum:

Handtekening ouder 1: Handtekening:

Handtekening ouder 2*:

het verlof is akkoord bevonden

het verlof is afgewezen omdat:

er niet wordt voldaan aan de criteria voor verlof voor vakantie onder schooltijd

het verlof de 10 dagen  overschrijdt en dient derhalve bij de leerplichtambtenaar aangevraagd te worden

andere reden, namelijk:

*De handtekening van beide ouders is noodzakelijk indien dit van toepassing is. Dit formulier indienen bij de leerkracht. 
U ontvangt een kopie van dit formulier met bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.
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