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Aanvraag extra-verlof leerplichtige kinderen 

1. Vrij voor bijzondere omstandigheden 

 

Bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk kunt u een aanvraag doen voor extra verlof. Dit 

dient u 2 dagen voorafgaande aan het verlof in te dienen. Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u 

toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen 

per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 

2. Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en 

bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie 

gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een 

verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Een aanvraag voor verlof buiten schoolvakanties dient uiterlijk 8 

weken voordat u op vakantie gaat aangevraagd te worden. De directeur kan u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u 

niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Een accountant of werkgever zou een dergelijke verklaring 

voor u op kunnen stellen. 

Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

• U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; 

• Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 

• Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

• U onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie. 

De ouders/ verzorgers van: 

Naam kind(eren):         Uit groep(en):   

Vragen voor hun kind(eren) extra-verlof aan op de volgende datum/data: 

0 Hele dag 

0 ochtend 

0 middag 

Omschrijving reden van deze aanvraag om extra verlof: 

(A.u.b. de reden zo duidelijk mogelijk omschrijven, zie hierboven of schoolgids voor inhoud verlofregeling) 

 

 

 

 

 

Datum:       Handtekening: 
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Antwoord van de school op aanvraag extra-verlof 

0 Het verlof wordt verleend en is toegestaan 

0 Het verlof kan niet verleend worden 

 

Motivatie/ toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:      Namens de school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de aanvraag voor verlof is afgewezen en u het niet eens bent met de beslissing, kunt u zich wenden tot de 

ambtenaar leerplichtzaken (Kazerneplein 7, 6040 AX Roermond tel. 0475-388371) van de gemeente Roermond om daar 

alsnog toestemming te vragen. 
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