Basisschool St. Catharina
Grote Haven 2d
2851 BM Haastrecht

VERLOFFORMULIER
(aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek)
Ondergetekende _________________________________________________________
Verzoekt de directie van basisschool St. Catharina extra buitengewoon verlof te verlenen aan zijn/haar
kind(eren):
Naam: ___________________
Naam: ___________________
Naam: ___________________

Geb. datum: ______________
Geb. datum: ______________
Geb. datum: ______________

Groep:_________
Groep:_________
Groep:_________

Het verlof is voor de periode van ___________________t/m________________________
Dit is/zijn ______ schooldag(en)
De reden van deze aanvraag is:________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(De bedoeling is om in het kort de reden van het verzoek toe te lichten, de eventuele vereiste
werkgeversverklaring kan als bijlage toegevoegd worden.)
Hoewel binnen de WBO (Wet Basisonderwijs) de mogelijk bestaat tot het verlenen van extra buitengewoon
verlof, menen wij u er wel op te moeten wijzen, dat het extra verlof kan leiden tot een leerachterstand bij uw
kind. De school kan in geen geval hierop aangesproken worden. Daarnaast is het van belang te weten, dat de
kinderen het meest gebaat zijn bij het regelmatig en ongestoord doorlopen van het leerprogramma. Extra
buitengewoon verlof verstoort deze regelmaat en de school zal er dan ook voor waken, dat dit niet lichtvaardig
gebeurt. Daarom vragen wij u om uw persoonlijk belang terdege af te wegen tegen het groepsbelang.
Extra verlof kan worden verleend, wanneer uw kind tijdens geen enkele schoolvakantie met u op vakantie kan
gaan door de aard van uw beroep. U moet dan een werkgeversverklaring overleggen, waarin staat dat er geen
enkele mogelijkheid is om dit in een van de schoolvakanties te realiseren. Verder gelden de volgende “andere
gewichtige omstandigheden”: verhuizing van het gezin, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of
aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat ook nog
recht op verlof. In de regel gaat het hier om 1 dag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder
”Leerplicht en Verlof”.
Geen verlof krijgt u voor familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een
aanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van
familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer
i.v.m. (verkeers)drukte, verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Indien nodig
zal de directeur van de school met u in overleg treden over deze aanvraag.
Ondergetekende verklaart kennis te genomen te hebben van bovenstaande en hiermee akkoord te gaan:
Handtekening ouder/verzorger:_______________________________
========================================================================================
De directie van de school gaat wel/niet akkoord met bovenstaande aanvraag.

Datum:______________

Handtekening:_____________________

