Beste ouders/verzorgers,
U staat op het punt om een verlofaanvraag in te dienen. Om een teleurstelling te voorkomen willen wij
u graag vooraf attent maken op de criteria die we in de gemeente Amersfoort en dus ook op de
Biezen hanteren. Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons houden aan de wettelijke voorschriften.
De wet onderscheidt twee soorten verlof.
Vakantieverlof en Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”.
Vakantieverlof:
De wet staat niet toe dat ouders hun kinderen van school houden voor vakanties buiten de
vastgestelde schoolvakanties om. Dit betekent dus dat er geen vakantieverlof buiten de vastgestelde
vakanties wordt verleend. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk als uw kind tijdens
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de
ouders. U kunt dan minimaal 2 maanden van tevoren bij de schoolleiding een verzoek om
vakantieverlof indienen. Hiervoor dient u een werkgeversverklaring te overleggen waaruit
blijkt dat u alleen buiten alle officiële schoolvakanties van dit schooljaar weg kunt.
Dit vakantieverlof mag:
a. slechts één keer per jaar worden verleend;
b. niet langer duren dan 10 schooldagen en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het
schooljaar.
Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”
De wet staat toe dat de directeur verlof kan verlenen in situaties die buiten de wil van de ouders en/of
de leerling liggen.
Hierbij moet gedacht worden aan:
a. het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad (1 of 2 dagen)
b. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot de 3e graad (duur in overleg met directeur)
c. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (4 dagen)
d. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (2 dagen)
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag)
f. viering van een 25-, 40-, 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
g. viering van het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (1 dag)
h. Verhuizing van het gezin (1 dag)
i. Voor andere gewichtige redenen – geen vakantieverlof- naar het oordeel van de directeur
j. Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden
1e graad zijn: ouder(s), broertje(s), zusje(s) uit het gezin
2e graad zijn: grootouder(s)
3e graad zijn: overgrootouder(s), neef, nicht, oom, tante
4e graad zijn: betovergrootouder(s), achterneef, achternicht, oud oom, oud tante
Extra verlof voor meer dan 10 dagen
Dit is alleen mogelijk, indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker
kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale
indicatie. Dit verlof dient minimaal 1maand van tevoren via de directeur van de school bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

