Aanvraagformulier verlof
Haarlemmermeer Lyceum - Zuidrand
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de leerplichtwet 1969.
Klassen 1 en 2:
Havo, klassen 3 t/m 5:
Vwo, klassen 3 t/m 6:

Inleveren bij de coördinator:

Dhr. H.C.J. Lammerts
Dhr. F. Wilbrink
Dhr. J. van Duin

A. In te vullen door de aanvrager
Naam/namen leerling(en) voor wie verlof wordt aangevraagd:*

Klas/klassen:

Geboortedatum/data:
Datum/data van verlof:
Lesuren/tijden van verlof:
Reden voor het verlof:**
* Gelieve ook aangeven wanneer het verlof ook voor een broer/zus op locatie Baron de Coubertin aangevraagd zal worden.
** Indien te weinig ruimte: Verklaring op bijlage mogelijk.

Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Plaats:

Datum:

Handtekening:

B. In te vullen door de coördinator/teamleider van de school
Het verlof wordt

wel

/

niet

verleend. (doorhalen wat niet van toepassing is)

Reden wel/niet verlenen verlof:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Hoofddorp
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:
De aanvraag heeft betrekking op vakantieverlof, art.13a, of gewichtige omstandigheden, art 14
(10 schooldagen of minder): Een bezwaarschrift indienen bij de rector van de school.
De aanvraag heeft betrekking op gewichtige omstandigheden, art.14 (meer dan 10 schooldagen):
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente
Leerplichtambtenaar, Postbus
(Aankruisen wat van toepassing is)

REGELS via bureau leerplicht Haarlemmermeer
Uw kind komt alleen in aanmerking voor bijzonder verlof in de volgende gevallen:
•

Verhuizing;

•

wettelijke verplichtingen;

•

een huwelijk en viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed of
aanverwanten;

•

viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum.

•

vanwege uw beroep kunt u niet in de normale schoolvakanties op vakantie. Bijvoorbeeld omdat u in
de horeca of agrarische sector werkt.

•

Andere gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts zijn, of buiten de
wil van de ouders zijn gelegen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- of
aanverwanten.

Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:
•

Familiebezoek in het buitenland;

•

een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;

•

gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;

•

eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;

•

verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;

•

vakantiespreiding;

•

samen reizen;

•

de laatste dagen voor de zomervakantie;

•

een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling.

AANVULLENDE REGELS
Extra vakantieverlof kan maximaal 1x per jaar worden verleend, mag niet langer duren dan 10
schooldagen en mag niet plaatsvinden in de twee eerste lesweken van het schooljaar.

TOEVOEGEN
Indien verlof wordt aangevraagd wordt door de school verzocht om aanvullende informatie, bv kopie
uitnodiging voor huwelijk of bv. werkgeversverklaring (bij aanvraag verlof buiten schoolvakanties).

