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AANVRAAGFORMULIER BUITENGEWOON VERLOF 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 

Voorletter(s) en achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  

 

GEGEVENS VAN DE LEERLING(EN) 

1. Naam: 
 

Geboortedatum: Groep: 

2. Naam: 
 

Geboortedatum: Groep: 

3. Naam: 
 

Geboortedatum: Groep: 

 

REDEN AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF 

 
 
 
 
 
 
 

 

PERIODE BUITENGEWOON VERLOF 

 
Van                                                                         t/m  
 

 

ONDERTEKENING AANVRAAG 

Datum  
 

 

Handtekening 
 
 
 

 

 

IN TE VULLEN DOOR SCHOOLLEIDING 

Verzoek binnengekomen 
 

Datum: 

Wordt verlof verleend? 
 

Aanvraag wordt goedgekeurd/ afgewezen 

Reden wel/ niet verlenen van verlof 
 
 
 

 

Ondertekening 
 

Datum: 

Handtekening directeur Heilig Hartschool J.I. Vuurens 
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TOELICHTING 
▪ Ingevulde formulieren moet u, zo mogelijk, acht weken van te voren, indienen bij de directeur van de school. De 

directie kan dit verzoek voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de regio Tilburg. Deze geeft dan advies. De 
directie volgt dat advies. 

▪ Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de regio Tilburg: Enisa 
Vekemans; enisa.vekemans@tilburg.nl 

 
 
De volgende gewichtige omstandigheden komen in aanmerking tot verlenen van verlof: 
1. Verhuizing: maximaal 1 dag. 
2. Bijwonen van een huwelijk of het sluiten van een samenlevingsovereenkomst van bloed- of aanverwanten tot en 

met de 3e graad  binnen de woonplaats: maximaal 1 dag. 
3. Bijwonen van een huwelijk of het sluiten van een samenlevingsovereenkomst van bloed- of aanverwanten tot en 

met de 3e graad  buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen. 
4. Gezinsuitbreiding, geboorte/ adoptie: maximaal 1 dag. 
5. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur. 
6. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: maximaal 4 dagen. 
7. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: maximaal 2 dagen. 
8. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad: maximaal 1 dag. 
9. Een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag. 
10. Een 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag. 
11. De directeur mag om een andere belangrijke reden (met uitzondering van vakantieverlof) verlof verlenen voor ten 

hoogste 10 schooldagen. In voorkomende gevallen dient de ouder een verklaring (bijvoorbeeld van een arts of 
werkgever te overleggen waaruit blijkt dat dit verlof (geen vakantieverlof) noodzakelijk is. 

 
Voorbeelden van omstandigheden die niet in aanmerking komen: 
- Familiebezoek in het buitenland. 
- Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. 
- Vakantie in verband met een gewonnen prijs. 
- Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 
- Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan. 
- Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met de (verkeers)drukte. 
- Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn. 
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 
 
▪ De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. Ouders die hun 

kind(eren) zonder toestemming van school houden, kunnen een boete opgelegd krijgen of strafrechtelijk worden 
vervolgd.  

 
▪ Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, 

binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur 
van de school. 
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