gemeente

Bijlage 7a

AANVRAA6FORMÜUER

VOOR DE
(zie richtiijinen in de schoolgids)
Naam school
Postcode + plaats

adres:
telefoon:

Achternaam en voorletters van de aanvrager:
Adres:
Postcode + woonplaats:

(privé)

Telefoon (mobiel):

(werk)

l Achternaam leerling
Voornaam leerling
Geboortedatum
Groep
2 Achternaam leerling
Voornaam leerling
Geboortedatum
Groep
datum laatste verlofdag:

Datum eerste verlofdag:
Reden verlofaanvraag:

{indien nodig bi]Iage(n) toevoegen)

Datum aanvraagï

Handtekening aanvrager:

OP DE AANVRAAG
Q Ik heb besloten de vrijstelling wel / niet te verlenen
Reden:

Q de aanvraag op grond van artikel 11 onder g Leerplichtwet overschrijdt het totaal van
tien schootdagen per schooljaar en is daarom doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling, die krachtens artikel 14, lid 3 van
de Leerplichtwet een beslissing zal nemen.

Naam directeur van de school:

Datum:

handtekening?

Opmerkingen:
de directeur van de school Is verplicht de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling het vermoedelijk
ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun klnd(eren) zonder toestemming van school houden
kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit bezwaarschrift moet worden opgenomen: uw naam en adres,
omschrijving van de beschikking en gronden van het bezwaar. Bovendien kunt u de voorzitter van de sector Bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank te Zutphen om een voorlopige voorziening verzoeken. Grifflerrecht is dan verschuldigd.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende of met de leerpllchfcambtenaar van de gemeente.

De Leerplichtwet en vrijsteHinc? van cieregeld schoolbezoek / verlof onder

schooltijd
De sectie Leerplicht van de gemeente Montferland zet in dit document de wet- en regelgeving met
betreRking tot extra verlof op een rij. Binnen het onderwijs ontstaan er in de concrete toepassing
daarvan regelmatig vragen. Ook wordt onderling verschil in de toepassing van de regels
geconstateerd.
Hieronder wordt het van toepassing zijnde wetsartikel van de Leerplichtwet behandeld, nl:

1. Extra vakantieverlof wegens beroep van (één van de) ouders (art. 11 onder f en art. 13

van de Leerplichtwet 1969)
Het hoofd van de school beoordeelt deze aanvragen voor verlof (kan tot. max. 10 schooldagen).

Er is wettelijk géén mogelijkheid tot extra vakantieverlof méér dan 10 dagen; hiervoor verwijzen naar
de leerplichtambtenaar heeft dus geen zin en wekt verkeerde verwachtingen. In overleg met de

scholen in Montferiand is de afspraak dat bij aanvragen onder de 10 schooldagen waarover het hoofd
van de school twijfelt aan de contact-Ieerplichtambtenaar advies wordt gevraagd.
Vakantie onder schooltijd kan alleen als de leerling tijdens geen enkele reguliere schoolvakantie
ten minste 2 weken op gezinsvakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één
van) de ouders. Bij 'specifieke aard van het beroep' moet worden gedacht aan seizoensgebonden
werkzaamheden, agrarische sector, horeca, visserij en recreatie sector.

Bewijsstukken (kopie KvK) en een toelichting waaruit de specifieke aard van het beroep van de
betrokkene ouder blijkt. Tevens moeten de ouders toelichten wat de reden is van hun aanvraag. Het
moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties
tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen za! leiden.
Verder dienen de ouders met de volgende voorwaarden rekening te houden:
- in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van
tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij de ouders kunnen aangeven waarom dat niet

mogelijk was;
- de verlofperiode mag niet meer dan 10 schooldagen beslaan;
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

