
 

Verzoek toestemming extra vakantieverlof en verlof bij (andere) gewichtige 

omstandigheden 

 
Ondergetekende, ouder / verzorger van 
de leerling(en): ………………………………………….. groep  

………………………………………….. groep  
………………………………………….. groep  

 
 van basisschool: St. Wulfram te     Hoogwoud  
 
vraagt hierbij toestemming om mijn zoon / dochter / kinderen  
 
0 op ……………. dag   datum :.............................  
0 in de periode van……………………..    tot…………………...  
vrij te houden van school. 
 
Voor dit verlof geldt de volgende reden *): 
(zie ook ommezijde) 
0 extra vakantieverlof (verklaring van de werkgever toevoegen waaruit blijkt 

dat de werknemer niet in de schoolvakantie verlof kan krijgen)  
0 (andere) gewichtige (familie)omstandigheden zoals sterfgeval of ziekte (zo 

mogelijk bewijsstukken toevoegen) 
0 anders, namelijk: 
 
………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij voor de achterstand die mijn zoon / dochter 
/ kinderen in deze periode oploopt / oplopen.  
 
Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………….  
Adres: ……………………………………………………………………………………...  
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………...  
Mailadres:…………………………………………………………………………………… 
 
Datum:  Handtekening:  

*) s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 
 

 
 
 



 

 
 
Handhaving leerplichtwet met betrekking tot extra vakantieverlof 
en verlof bij (andere) gewichtige omstandigheden 
 

Extra vakantieverlof 

De directeur van de school beslist over extra schoolverlof. Wettelijk kan de directeur 

maximaal 10 schooldagen per schooljaar toestemming verlenen voor extra verlof buiten de 

vakanties om. Dit kan alleen als één van de ouders niet tijdens de reguliere vakantie van 

school vrij kan krijgen. Die ouder moet daarom een verklaring van de werkgever overleggen 

waaruit blijkt dat de ouder niet in de schoolvakantie verlof kan krijgen.  

Per schooljaar mag slechts één keer toestemming gegeven worden voor extra verlof, ook al 

bedraagt dit verlof maar één dag.  

 

Luxe verzuim 

Wanneer ouders hun kind zonder toestemming van de directeur van de school buiten de 

schoolvakanties meenemen op vakantie, is er sprake van luxe verzuim. Luxe verzuim wordt 

streng aangepakt en kan leiden tot een proces-verbaal, waarbij een boete kan worden 

opgelegd. Luxe verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. 

In de praktijk gebeurt het vaak dat een leerling door de ouder(s) ziek gemeld wordt, om toch 

op vakantie te kunnen gaan. De school zal bij twijfel over de ziekte van de leerling de 

leerplichtambtenaar waarschuwen. 

 

Verlof bij (andere) gewichtige omstandigheden 

Extra verlof kan ook worden aangevraagd op grond van bijzondere persoonlijke 

omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan verlof bij een sterfgeval of ernstige ziekte van een 

direct familielid. 

Per geval wordt door de directeur van de school (tot en met de eerste 10 schooldagen) of de 

leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 schooldagen) beoordeeld of het verlof toegestaan wordt. 

 
De leerplichtambtenaar van de gemeente Opmeer. 


