
 

Aanvraagformulier verlof Antoniusschool januari 2013 

Antoniusschool 
 
Locatie Ridderspoorstraat  
Ridderspoorstraat 24  
2153 BV Nieuw-Vennep 
Tel. 0252 - 672705 
 
Locatie Kalslagerring 
Kalslagerring 13 
2151 TA Nieuw-Vennep 
Tel. 0252 – 674039
 
 
AANVRAAGFORMULIER VERLOF 
 

 
De richtlijnen voor verlofaanvraag vindt u op 
de achterkant van dit formulier. 

A. In te vullen door de 
aanvrager. 
 

Naam ouder(s)/verzorger(s): 
 

Adres: 
 

Postcode en woonplaats: 
 

Naam van de leerling waarvoor  
verlof wordt aangevraagd: 

 
 

Naam van de leerling waarvoor  
verlof wordt aangevraagd: 

 
Naam van de leerling waarvoor  

verlof wordt aangevraagd: 
 
 
 

Periode van het verlof: 
 

Reden voor het verlof: 
 

Bijlage (n): Werkgeversverklaring 
 

Medische verklaring 
 

Datum indienen aanvraag: 
 

Handtekening:  

 
 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………groep:………………. 
 
                              Geboortedatum:………………. 
 
…………………………………………………groep:………………. 
 
                              Geboortedatum:………………. 
 
…………………………………………………groep:………………. 
 
                              Geboortedatum:………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Ja / Nee 
 
Ja / Nee 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 

B. In te vullen door de schoolleiding. 
 
Het verlof wordt WEL / NIET verleend,  met als reden:………………………………………………… 
 
Datum:………………………………………………. 
 
Handtekening: …………………………………. 
 
 



 

Aanvraagformulier verlof Antoniusschool januari 2013 

 
 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u een bezwaarschrift binnen 6 
weken gemotiveerd indienen bij de: 

• Schoolleiding (indien de aanvraag betrekking heeft op verlof of gewichtige 
omstandigheden voor 10 dagen per schooljaar of minder). 

• Leerplichtambtenaar van de Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG 
Hoofddorp, (0900 1852 info@haarlemmermeer.nl (indien de aanvraag 
betrekking heeft op gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per 
schooljaar). 

 
VERLOF AANVRAGEN EN LEERPLICHT 
Even voor alle duidelijkheid. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school 
moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een aantal gevallen is echter 
een uitzondering op de regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is om verlof 
aan te vragen, moet u zich aan de regels van een dergelijke uitzondering 
houden. Ook de school moet zich kunnen verantwoorden voor het verlenen van 
verlof naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer. 
 
Vrij vragen van school. 
Hiervoor hebt u beslist de toestemming nodig van de schoolleider van de school. 
Voor doktersbezoek is de toestemming van de leerkracht voldoende. 
Redenen voor extra verlof. 
Wanneer u om belangrijke redenen verlof wilt hebben voor uw kind, dient u dat tijdig bij 
de schoolleider van de school aan te vragen.  
De schoolleider bepaalt dan of hij uw kind verlof kan verlenen. 
Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof? 

• Bijwonen van het huwelijk van ouders, broers, zusters, en broers en zusters van 
de ouders: één dag. 

• Jubileum van het huwelijk van ouders of grootouders bij 12,5, 25, 40, 50, 60 jaar: 
één dag. 

• Bezoek aan ernstige zieken in het gezin of de directe familie: tijdsduur in overleg. 
• Overlijden van iemand in het gezin of directe familie: tijdsduur in overleg. 
• Verzoeken van verlof wegens bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling van 

de schoolleider. 
Geen reden voor extra verlof. 

• Familiebezoek in het buitenland. 
• Vakantie in een goedkopere periode, of in verband met een speciale aanbieding. 
• Uitnodigingen van vrienden of familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te 

gaan. 
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 
• Als uw kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben. 

Aanvragen van extra verlof. 
Hiervoor dient u vooraf dit aanvraagformulier op de voorzijde in te vullen.  
 
 


