
 

Stroomschema verlof buiten de schoolvakanties 
 

Ziekmelden is voldoende. 
Om 9:00 uur worden de absenten gecontroleerd. Als een kind niet is 
afgemeld, wordt er contact gezocht met de verzorgers/oppas van het 
kind. 
Bij een langere ziekteperiode kan er i.o.m. de leerkracht gevraagd 
worden naar schoolwerk om thuis te maken. 
Als ‘ziekmelden’ wordt gebruikt om een kind thuis te houden voor 
andere uitstapjes, kan de leerplichtambtenaar op de hoogte worden 
gesteld. 
 

Is uw kind ziek? ja 

Wilt u vrij i.v.m. 
een familie-
aangelegenheid of 
wettelijke 
verplichting? 
Vul het verlof-
formulier in!! 

nee 

ja 

Kruis aan wat van toepassing is:    
 Voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de 

lesuren kan 
 Huwelijk bloed- of aanverwanten t/m vierde graad: 1 dag of ten 

hoogste 2 dagen bij een huwelijk buiten de woonplaats  
 Overlijden bloed- of aanverwanten t/m vierde graad. Ouders van 

kind of broer/zus: (4 dagen), (over)grootouders (2 dagen), tante/ 
neef/nicht (1 dag). 

 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (i.o.m. directie). 
 Bevalling moeder/verzorgster. (1 dag) 
 Huwelijksjubileum ouders of grootouders, (12½-, 25-, 40-, 50-, 60-

jarig) (1 dag)    
 Verhuizing. (1 dag) 
 Calamiteiten (bijv. brand) 
 Andere ‘gewichtige reden’. (Geen extra vakantieverlof. Luxe verlof.) 
 

nee 

Wilt u vrij vanwege 
een godsdienstige 
of levens-
overtuigelijke 
verplichting? 
Vul het verlof-
formulier in!! 

ja Het verlof wordt verleend op de dagen waarop dit feest officieel 
Valt. (1 dag) 

nee 

Wilt u vrij i.v.m. 
vakantie buiten de 
schoolvakantie? 

ja 
Is dit de enige 
vakantie die mogelijk 
is in dit schooljaar? 

ja 

U heeft een werkgeversverklaring nodig, 
waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om 
in de normale vakanties vrij te nemen. 
Of uw beroep is van specifieke aard en u 
kunt dat aantonen. (agrarische sector, 
campingbaas, strandtenthouders) 
Vul het verlofformulier in!! 
(max. 10 dagen en niet in de eerste 
schoolweken van het jaar). 

nee 

Uw kind krijgt geen vrij. 

Verzoek wordt afgewezen bij onderstaande en vergelijkbare redenen: • Uitnodiging van vrienden of familie om te komen buiten de 
vakanties 

• Ophalen vrienden of familie van vliegveld. 

• Vakanties vanwege gewonnen prijs 

• Sportieve of culturele evenementen tijdens de schooltijden (niet 
vanwege de school georganiseerd) 

• Extra dag weg geregeld vanuit een vereniging (bijv. scouting, 
muziektaptoe, zwemmen, etc.) 

• Familiebezoek in buitenland 

• Vakantie in goedkope periode of speciale aanbieding 

• Eerder vertrek of later terugkeer vanwege verkeersdrukte 

• Eerder ophalen van kinderen vanwege zwemles, diplomering, 
paardrijles, muziekuitvoering, brede schoolactiviteit, etc. 

• Lang weekend weg, etc. 

• Vakantie bij gebrek aan boekingsmogelijkheden 

Als uw kind een arts moet bezoeken (tandarts, huisarts, ziekenhuis, orthodontist, etc.) verzoeken wij u dit te melden bij de leerkracht. In 
principe krijgt uw kind hier vrij voor, maar we willen wel benadrukken dat afspraken buiten de schooltijden om beter zijn voor uw kind en de 
school. 
 


