
PCBO Het Anker 
De Frisia 150 
9207 CZ  Drachten 
Tel. 0512-545133 
info.hetanker@pcbosmallingerland.nl  

       
 Het Anker: “Ieder kind op de juiste koers! 

 

Aanvraagformulier vakantie en verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969                                     
LEES EERST DE TOELICHTING Z.O.Z 

 

A In te vullen door de aanvrager: 

 Naam aanvrager :  

 Adres :  

 Postcode en woonplaats :  

 Telefoon :  

 Namen van leerlingen  :  groep: 

 waarvoor  verlof wordt aangevraagd :  groep: 

  :  groep: 

 Periode verlof (data en eventueel tijd) :  

 Reden voor het verlof :  

 (Indien te weinig ruimte: verklaring op 
bijlage) 

  

    

 
Bijlage(n) : Werkgeversverklaring : Ja / Nee 

 
(bij verlof >10 dagen)  

 
 plaats :  datum : 

   

  
(Handtekening aanvrager) : 

 

B In te vullen door de directeur van de school (<10 dagen) of leerplichtambtenaar (>10 dagen) 

 
Het verlof wordt wel / niet verleend 

 

 

 Reden van het wel / niet verlenen: 
 

  

 Advies directeur bij verlof van  

 meer dan 10 dagen.  

 
plaats :  datum :  plaats :  datum : 

  
 

 
(Handtekening Directeur ) : (Handtekening leerplichtambtenaar) : 

 

Op verzoek kunt u dit formulier via de mail in Word ontvangen. 

 

Bezwaar:  
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 
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Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

 
1. Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen (artikel 13a) 

 
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. 
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt 
gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat 
u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring 
voor u op kunnen stellen. 
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal 10 
schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door 
de leerplichtambtenaar. 
 
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties 
Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

 u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; 

 het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 

 het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

 u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een  
 schoolvakantie. 
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. 
 
 

2. Geoorloofd schoolverzuim 
 
Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft 
bijvoorbeeld niet naar school bij: 

 ziekte; 

 schorsing; 

 een religieuze verplichting; 

 een huwelijk; 

 een uitvaart. 
 
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 bij ziekte moet u dit op de dag zelf voor schooltijd melden; 

 bij medische bezoeken, moet u vooraf toestemming vragen aan de directeur; 

 bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u de directeur vooraf  
toestemming vragen; 

 voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.  
Houd u voor verlofaanvragen, indien mogelijk,  een termijn van minimaal een week aan. 
 
 
Voor de volgende omstandigheden wordt geen verlof verleend: 

 familiebezoek in het buitenland; 

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale 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 in verband met (verkeers)drukte; 

 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

 


