
Montessori Bilthoven
Rembrandtplein 1
3723 CH Bilthoven

A. In te vullen door de aanvrager

Naam aanvrager: ………………………………………………………………………………
………………..

Relatie tot het kind(eren):

Adres:

………………………………………………………………………………
………………..

………………………………………………………………………………
………………..

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………
………………..

Telefoon: ………………………………………………………………………………
………………..

Voor- en Achternaam
leerling(en)
waarvoor verlof
wordt aangevraagd
en geboorte datum:

1 ……………………………………………………..                  geb.datum:  .. -.. -……
groep : ……..

2 ……………………………………………………..                  geb.datum:  .. -.. -……
groep : ……..

3 ……………………………………………………..                  geb.datum:  .. -.. -……
groep : ……..

Periode verlof Van ……………………………. t/m
……………………………………………………

Reden voor het verlof ………………………………………………………………………………
……………….

Bij het aanvragen van vakantieverlof buiten de schoolvakanties moet altijd de werkgeversverklaring worden ingevuld.

Plaats, datum: ………………………………………………………………………………
………………..

Handtekening: ………………………………………………………………………………
………………..

B. In te vullen door de directeur van de school
Het verlof wordt wel/niet verleend. De Reden voor het niet verlenen van het verlof :



…………………………………………………………………………………………………………
………………………

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken
na de datum van verzending van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:
O de directeur van de school
O Bij de Gemeente De Bilt, Leerplichtambtenaar

Bilthoven, datum:
………………………………………………………………………………………………….

Handtekening:
………………………………………………………………………………………………….
De directeur van Montessorischool Bilthoven

Regels verlofaanvragen buiten de schoolvakanties

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de
Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakantie? Dan kunt u 1 keer per
schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Zie ook de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakantie
s-mee-op-vakantie-nemen

Vakantie of Extra verlof voor maximaal 10 dagen (tekst van de leerplichtambtenaar)

Richtlijnen afhandeling aanvragen Extra verlof
In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:
● Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag
● Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen

maximale termijn
● Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;

- in Nederland maximaal 1-2 schooldagen
- in het buitenland maximaal 5 schooldagen
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopietrouwakte)

● Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad:
geen maximale termijn

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
● Bij overlijden van bloed- of aanverwant;

- in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
- in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
- in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag
- in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 werkdagen

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)
● Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s)

of grootouders: maximaal 1 schooldag

Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen
maximale termijn vastgesteld

Daarbij geldt het volgende:
● Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar

te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aangehouden, moet door de aanvrager worden
beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.

● Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (b.v achteraf tonen van bepaalde
bescheiden)

● De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden
gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen


● Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden
● Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen
● Indien de leerplichtambtenaar over gaat tot het opmaken van een proces-verbaal dan dient hij/zij de door

verdachte aangeleverde bewijsstukken in een andere taal te allen tijde te laten vertalen (behalve als in Frans,
Duits, Engels)

● Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in eerste twee weken na de
zomervakantie, hier moet spaarzaam mee worden omgegaan.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk
bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 


