VERLOFAANVRAAG WEGENS GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Art. 11 onder g Leerplichtwet 1969.

Ondergetekende ........................................................ouder / voogd / verzorger
van
.......................................................
geb. datum
.......................................................
leerling uit groep / klas ..............................................
van (naam school) .....................................................
verzoekt de directeur van de school om wegens gewichtige onstandigheden, hierna nader genoemd,
verlof te verlenen aan bovenstaande leerling.
Extra verlof wegens familieomstandigheden:
( s.v.p. aankruisen indien van toepassing)
------ Huwelijk
------ Overlijden
------ Jubilea (bijv. 25 / 40 / 50 jarig huwelijk ouders / grootouders)
------ Verhuizing
------ Gezinsuitbreiding
------ Andere familie-omstandigheden namelijk :
( s.v.p. nader omschrijven )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extra verlof wegens medische of sociale redenen
( s.v.p. nader omschrijven )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien er een medische noodzaak bestaat voor extra verlof dient U een verklaring van de
arts / specialist te overleggen.
Indien extra verlof wegens sociale redenen wordt gevraagd dient U een verklaring van de
sociale instantie te overleggen.
Extra verlof wegens kennelijke onredelijkheid
bijv. verplichting tot bijwonen rechtszaak.
( s.v.p. nader omschrijven )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(hiervan is sprake wanneer het weigeren van toestemming voor extra verlof tot een
kennelijk onredelijke situatie zou leiden)
Z.O.Z.

Het verzoek betreft verlof voor maximaal 10 dagen, nl. op de volgende data :
..............................................................................................
Aanvrager :
Naam : ..........................................................................................................
Adres : ..........................................................................................................
Postcode : ............................................. Woonplaats :........................................
Handtekening :........................................ Datum :.............................................

Beslissing van de directeur op bovenstaand verzoek luidt :

POSITIEF

/

NEGATIEF

Meerssen,.............................................(datum)

De directeur:.........................................(handtekening)

De directeur van (naam school) ............................................................................
te ..................................... meent om de volgende redenen geen gehoor te kunnen geven
aan het verzoek van.............................................................................................
Redenen van afwijzing :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
BEZWAAR
In geval van afwijzing kunt U gedurende 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking
een bezwaarschrift indienen bij de directeur, die dit vervolgens zal voorleggen aan de bezwarencommissie.
Als er sprake is van spoedeisend belang dan kan tegelijkertijd een verzoek om voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank Maastricht,
Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

BELANGRIJK
Als de leerling, ondanks weigering van het verlof toch niet op school verschijnt, dan blijft
uiteraard de wettelijke verplichting van melding van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim
ex art. 21 van de Leerplichtwet van kracht aan de ambtenaar van de Leerplichtwet.

