Formulier; Vrij vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties.
Lees voor u een aanvraag doet het document:
“Wanneer mag uw kind vrij van school”
Vrij vragen voor vakantie moet 8 weken van tevoren. Dit is wettelijk verplicht.

Gegevens ouder/verzorger
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Vraagt vrij voor vakantie buiten de schoolvakanties voor:
Achternaam
Voornaam

groep

De ouder/verzorger en verklaart dat hij/zij tijdens geen enkele schoolvakantie met de
kinderen op vakantie kan. Dit komt door het soort beroep van een van de ouders. Hij/zij
vraagt daarom vrij voor vakantie buiten de schoolvakanties.
Datum van de vakantie

Van

tot

Aantal schooldagen
Datum van invullen formulier
0

Een vakantieverklaring van de werkgever is bijgevoegd.

0
Een verklaring van de accountant is bijgevoegd.
Handtekening
U krijgt binnen twee weken antwoord op deze aanvraag.

In te vullen door de directeur:
Beslissing
0
Ja er wordt vrij voor
vakantie gegeven.
0

Omdat………

Nee, er wordt geen vrij
voor vakantie gegeven.

Datum
Handtekening directeur

Bezwaar
Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur, dan kunt u vragen om de beslissing
te veranderen. Dit heet een bezwaarschrift indienen. U moet dit doen binnen 6 weken na
bovengenoemde datum. Een bezwaarschrift indienen doet u bij de directeur. De directeur
zal dan een gesprek met u regelen voor hij of zij opnieuw een beslissing neemt. Deze
beslissing wordt binnen 6 weken genomen.
Bent u het weer niet eens met de beslissing dan kunt u nog een keer een bezwaarschrift
indienen. Dit doet u bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.
Dit heet een beroepsprocedure. Hier zijn griffiekosten aan verbonden.

Werkgeversverklaring
Behoort bij een aanvraag vakantie buiten schoolvakantie

Vakantieverklaring werkgever
(artikel 11 onder f en artikel 13a Lpw)

1. Ondergetekende verklaart dat:
Gegevens werknemer
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Aankruisen wat van toepassing is:
Bij hem/haar in dienstverband werkt en door het soort werk geen vakantieverlof kan
0
nemen tijdens een van de schoolvakanties. Om die reden heb ik hem/haar
vakantieverlof verleend gedurende de hieronder te noemen periode.
0
Hij/Zij kan aantonen dat er geen vervanging kan worden geregeld.

2. Gegevens van het verlof
Periode van: ---------------------------------------------t/m------------------------------------------------

3. Specifieke aard van beroep en reden van deze vakantieperiode
Omschrijving van het soort werk. Ook omschrijven waarom door de werkzaamheden
geen vakantie opgenomen kan worden tijdens een van de schoolvakanties.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ondertekening
Gegevens bedrijf
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum
Handtekening

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.

Toelichting
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige kinderen van de plicht tot schoolbezoek
worden vrijgesteld om buiten de voor de school vastgestelde vakanties met hun
ouders/verzorgers op vakantie te gaan, als de specifieke aard van het beroep van één van
die ouders/verzorgers verhindert, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie
vakantie opneemt.
Dit kan nooit in de eerste twee weken na de zomervakantie. De vakantie mag ten hoogste 10
schooldagen duren.

Verklaring Zelfstandige
Behoort bij een aanvraag vakantie buiten schoolvakantie

Vakantieverklaring zelfstandige
(artikel 11 onder f en artikel 13a Lpw)

1. Ondergetekende verklaart dat:
Gegevens
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Aankruisen wat van toepassing is:
Dat hij/zij als zelfstandige een beroep uitoefent. Door het soort werk is het niet
0
mogelijk vakantie te nemen tijdens een van de schoolvakanties. Daarom wordt vrij
voor vakantie gevraagd in de hieronder te noemen periode.
Er kan aangetoond worden dat een gezinsvakantie in één van de vastgestelde
0
schoolvakanties tot zeer ernstige bedrijfseconomische problemen leidt.
(toevoegen: een verklaring accountant waar dit uit blijkt.)

2. Gegevens van het verlof
Periode van: ---------------------------------------------t/m------------------------------------------------

3. Specifieke aard van beroep en reden van deze vakantieperiode
Omschrijving van het soort werk. Ook omschrijven waarom door de werkzaamheden
geen vakantie opgenomen kan worden tijdens een van de schoolvakanties.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ondertekening
Gegevens bedrijf
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum
Handtekening

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.

Toelichting
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige kinderen van de plicht tot schoolbezoek
worden vrijgesteld om buiten de voor de school vastgestelde vakanties met hun
ouders/verzorgers op vakantie te gaan. Dit kan als de specifieke aard van het beroep van een
van die ouders/verzorgers verhindert, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie
vakantie opneemt.
Dit kan nooit in de eerste twee weken na de zomervakantie. De vakantie mag ten hoogste 10
schooldagen duren.

