Haarlemmermeer Lyceum BDC - decanaat HAVO

Toestemmingsformulier verlof LOB

HAVO

Naam:

______________________________________

Klas:

_______________ Mentor ________________

Uitleg
Om verlof aan te vragen (vrijstelling van lessen) moet je het online formulier achter
de QR-code invullen en een ondertekende foto van dit formulier uploaden. Je kunt
LOB-verlof krijgen voor de volgende zaken
Soort wijziging*
•
Snuffelstage (bij bedrijf)
•
Meeloopdag
•
Open dag (online en/of offline)
•
Proefstuderen
•
Studiekeuze check gesprek
•
Andere activiteiten die te maken hebben met vervolgstudies, aanmelding en oriëntatie daarop
LET OP: voor alle andere verloven moet je contact opnemen met mw. Joosten.
Lees de achterkant voor dit formulier om de voorwaarden te lezen waar je activiteit aan moet voldoen.
Omdat je nog minderjarig bent moeten je ouders toestemming geven voor je aanvraag. Ook je mentor moet op de
hoogte zijn van je plannen. Verzamel van beide een handtekening (met datum) en upload deze in het online
aanvraagformulier.
Datum activiteit: _______________________________________________________________________
O

Ouders/verzorgers

______________________datum_________

O

Mentor:

______________________datum_________

Opmerkingen docenten/ouders/mentor

Voorwaarden voor LOB-activiteit verlof
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Je activiteit moet je helpen in een zoektocht naar een goede vervolgopleiding of invulling van een
tussenjaar
Alleen verloven die meer dan 5 werkdagen voor het verlof zijn ingediend (en volledig zijn inclusief alle
handtekeningen en/of eventuele bewijsstukken) zullen bijna altijd gehonoreerd te worden. Verloven die
voor het de activiteit maar niet binnen de 5 werkdagen worden aangevraagd kunnen afgewezen worden.
Verloven die met terugwerkende kracht (dus na de activiteit) worden aangevraagd worden altijd
afgewezen, alle lessen worden dan als ‘spijbelen’ gezien. Als je bang bent de termijn niet te halen of
omdat je formulier niet op orde is neem dan contact op met je decaan!)
Er wordt van je verwacht dat je n.a.v. je activiteit een kort verslag schrijft over je bevindingen en deze in
je portfolio uploadt (of als er in teams een opdracht staat kun je hem daar ook inleveren).
Je bent zelfverantwoordelijk om de gemiste lesstof in te halen als je een les mist omdat je verlof hebt.
Als je een proefwerk of SO hebt op de dag van het verlof dan maak je nog voor het verlof een
inhaalafspraak met je docent
Een verlof kan NIET als er:
a. SE’s zijn op die dag (luistertoetsen, po’s en mondelingen vallen daar ook onder)
b. Er een excursie gepland is op die dag waar je bij aanwezig moet zijn

Toestemmingformulier vakkenpakketwijziging

