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Het Bestuur van ‘Kaleidoscoop’ wordt gevoerd door de  

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde, Gedempte Gracht 25, 3894 BA Zeewolde 

Aanvraag verlof (voor maximaal tien dagen) 

Aanvraag verlof op grond van 11 onder g en 14 van de leerplichtwet 1969 

 

Hierbij vraag ik,    ………………………… 
 

verlof aan voor mijn kind(eren): ………………………… ………………………… ………………………… 
 

Groep:     ………………………… ………………………… ………………………… 
 

Leerkracht:    ………………………… …………………………  ……………………….. 
 

Voor de periode van: ……………………….. t/m …………………………  Dit zijn ………… schooldagen. 
 

Reden van dit verlof:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Datum, plaats:    …………………………  ……………………….. 
 

Handtekening:    ………………………… 
 

NB, 
1. Dit formulier dient u uiterlijk twee weken voor de ingang van het verlof bij de directeur in te leveren, dit met uitzondering van 

droevige gebeurtenissen binnen naaste omgeving. 

2. U ontvangt schriftelijk antwoord op uw verlof aanvraag. 

3. Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties om mag uitsluitend als: 

- de ouder(s)/verzorger(s) een beroep hebben dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te 

gaan: in dat geval dient een werkgeversverklaring toegevoegd te worden. 

- op medische gronden: in dat geval dient een schriftelijke verklaring van de arts toegevoegd te worden 

4. Verlof wegens vakantie is in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar niet toegestaan. 

5. Onder bovenstaande voorwaarden mag u maximaal tien dagen in het schooljaar verlof aanvragen. 

6. Het zonder toestemming met verlof gaan, moet gemeld worden aan de leerplichtambtenaar, u riskeert hiermee proces verbaal en een 

boete. 

 

Bezwaar 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit bezwaarschrift moeten worden opgenomen:  

- uw naam en adres  - omschrijving van de beschikking  – gronden van het bezwaar. 

Bovendien kunt u de voorzitter van de sector bestuursrecht om een voorlopige voorziening verzoeken. Griffierecht is dan verschuldigd. 

Informatie 

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van onze gemeente. 

 

ANTWOORD  VERLOFAANVRAAG 
 

Hierbij verleen ik u  wel/geen  toestemming om verlof op te nemen op de door u aangegeven data. 
 

Evt. opmerkingen: 
 

        Zeewolde, 

        J.L. van Duinkerken 

        Locatie directeur “Kaleidoscoop”, 

 

 


