
 

 

 

 

Aanvraagformulier extra verlof en andere bijzondere omstandigheden  
Artikel 11 onder f en g van de Leerplichtwet 1969(voor max. 10 dagen) 

1. Gegevens aanvrager (ouder/verzorger) 

Voorletter(s) en achternaam ______________________________________________ 

Adres    ______________________________________________ 

Postcode/Woonplaats ______________________________________________ 

Telefoonnummer  ______________________________________________ 

Emailadres   ______________________________________________ 

 

2. Gegevens leerlingen 

- Voorletter(s) en achternaam ________________________________________ 

  Geboortedatum   ________________________________________ 

  School    _____________________________   Groep ____ 

  Vestigingsplaats   ________________________________________ 

- Voorletter(s) en achternaam ________________________________________ 

  Geboortedatum   ________________________________________ 

  School    _____________________________   Groep ____ 

  Vestigingsplaats   ________________________________________ 

- Voorletter(s) en achternaam ________________________________________ 

  Geboortedatum   ________________________________________ 

  School    _____________________________   Groep ____ 

  Vestigingsplaats   ________________________________________ 

- Voorletter(s) en achternaam ________________________________________ 

  Geboortedatum   ________________________________________ 

  School    _____________________________   Groep ____ 

  Vestigingsplaats   ________________________________________ 

 

3. Verlof 

Periode verlof van  __________ t/m __________ 

Aantal dagen  ________________________ 

Reden verlof  ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

 

4. Verlofaanvraag Voortgezet of Speciaal onderwijs 

Heeft u voor eventuele andere kinderen uit uw gezin op een andere school 

(bijvoorbeeld Voortgezet of Speciaal onderwijs) een verlofaanvraag ingediend? 

0   Nee 

0   Ja Zo ja, voor wie? 



 

- Voorletter(s) en achternaam __________________________________ 

Geboortedatum   __________________________________ 

School    __________________________________ 

Vestigingsplaats   __________________________________ 

- Voorletter(s) en achternaam __________________________________ 

Geboortedatum   __________________________________ 

School    __________________________________ 

Vestigingsplaats   __________________________________ 

 

5. Bijlagen 

Werkgeversverklaring 0   Ja  0   Nee 

Medische verklaring  0   Ja  0   Nee 

 

6. Ondertekening 

Plaats: ________________________________ Datum: _____________________ 

 

Handtekening: _________________________________________________________ 

 

In te vullen door de directeur van de school 
Het verlof wordt  0   wel verleend  0   niet verleend 
Reden wel/niet verlenen ____________________________________________ 
                                                    ____________________________________________ 
                                                    ____________________________________________ 
Plaats: _______________________          Datum: ___________________________ 
 
 
 
Handtekening directeur:        ____________________________________________ 

 

Ter info: 

Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking een 

gemotiveerd bezwaar indienen bij de directeur van de school In dit bezwaarschrift moet worden opgenomen: 

* Uw naam en adres 

* Omschrijving van de beschikking 

* Gronden van het bezwaar 

Informatie Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

Data CITO-toetsen 
17 t/m 28 januari 2022                 toetsweken 
20 en 21 april 2022   eindtoets groep 8 
10 t/m 12 mei 2022   entree groep 7 
17 t/m 19 mei 2022   entree groep 7 
08 t/m 17 juni 2021   toetsweken 

 


