Nieuwstraat 8
4926 AX Lage Zwaluwe
info@bsdegrienden.nl
AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIE EN VERLOF.
A. in te vullen door de aanvrager
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
B. Naam/namen leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd Geboortedatum
Naam

Geboortedatum

1.
2.
3.

C. Periode verlof

D. Reden verlof aanvraag: Graag zo specifiek mogelijk aangeven

E. Verdere gegevens i.v.m. verlofaanvraag gericht op de specifieke aard van het
beroep van ouders.
0 ja
0 nee
Werkgeversverklaring bijgevoegd
Geeft u in duidelijke argumenten aan waarom het voor u niet mogelijk is om in de
vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep
niet in de gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar
bovengenoemde kind op vakantie te gaan.
Toelichting vanuit bureau leerplicht:
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden,
respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden
aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Datum:

Handtekening

In te vullen door de directeur van de school
Het verlof wordt
0 wel verleend
0 niet verleend
De redenen hiervan zijn:

Datum

Handtekening directeur

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:
•

een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. Dit is het geval als de aanvraag
betrekking heeft op vakantieverlof of gewichtige omstandigheden en dit verlof tien
schooldagen ter schooljaar of minder betreft;

•

een bezwaarschrift indienen bij: Leerplicht Regionaal bureau West Brabant, Postbus
90156, 4800 RH Breda. info@rblwest-brabant.nl indien de aanvraag betrekking heeft op
gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar.

