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6.3 Schema voor Schema
verlofaanvragen
voor verlof

aanvragen

Verlofaanvraag in verband met vakantie
Verlofaanvraag in verband met vakantie
(specifieke aard van het beroep van een van de ouders)
(specifieke aard van het beroep van één van de ouders)

Ouders dienen 8 weken van tevoren,
schriftelijk, een aanvraag in bij de directeur
van de school (bijlage 1). Een verklaring
werkgever/ zelfstandige dient te worden
bijgevoegd (bijlage 2).

OPMERKING
Het tonen van een werkgeversverklaring is op
zichzelf niet voldoende om het vakantieverlof toe
te staan! Uit de werkgeversverklaring moet
blijken dat er sprake is van de specifieke aard
van het beroep.

Directeur neemt de aanvraag in behandeling.
Indien nodig hoort de directeur de ouders om
de aanvraag te verhelderen.
Beoordelingscriteria:
• De specifieke aard van het beroep moet
worden aangetoond. Hierbij moet
gedacht worden aan sommige beroepen
in de horeca en aanverwante bedrijven.
Er moet vanuit worden gegaan dat de
ouder het merendeel van zijn inkomen
slechts in de schoolvakanties kan
verdienen.
• Let op: De werkomstandigheden (uitval,
onderbezetting, werkplanning), de
personele bezetting, de
bedrijfsomstandigheden en de
gezinsomstandigheden passen NIET in
het begrip "specifieke aard van het
beroep".
• Slechts eenmaal per schooljaar.
• Maximaal 10 schooldagen.
• Niet in de eerst 2 weken van het
schooljaar.
Directeur neemt een schriftelijk besluit
(bijlage 3). Ouders hebben de mogelijkheid
om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij
de directeur.

Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden
gevraagd.

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen:
• 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 schoolvakanties op
vakantie te gaan.
• Roosterproblemen van de werkgever.
• Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
• Eerder vertrekken of later terugkomen in
verband met (verkeers)drukte.
• Eerder vertrek voor een kind, omdat andere
kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.
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