ORANJE NASSAUSCHOOL voor oecumenisch basisonderwijs

Rembrandtlaan 2a, 1399 VJ Muiderberg, tel. 0294-263475
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Formulier voor het aanvragen van vrijstelling schoolbezoek
Vrijstelling van schoolbezoek kan in sommige gevallen op grond van de leerplichtwet worden
verleend. Een aanvraag moet door ouders/verzorgers uiterlijk 6 weken voor de verlangde
periode bij de schoolleiding worden ingeleverd. Wanneer een verzoek later wordt ingediend
kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. De voorwaarden waarop vrijstelling
mag worden verleend, staan op bladzijde 2 van dit formulier.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek voor:
Naam leerling
Geb. datum
Groep
1.
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________
Het verzoek betreft de periode van : ____________________ tot _____________________
Het totaal aantal verlofdagen is: _____
0 Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
0

Extra verlof in verband met religieuze verplichting:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

0 Vakantie onder schooltijd (werkgeversverklaring toevoegen):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Datum:

______________________

Handtekening: _______________________________________

Dit formulier levert u in bij de directie. U ontvangt dit z.s.m. retour. De directie behoudt een
kopie voor de administratie.

Mrt 2013

Richtlijnen schoolverzuim
Er zijn via het R.B.L. (Regionaal Bureau Leerling-zaken) voorschriften om het schoolverzuim
van de leerlingen te minimaliseren. De directies van scholen zijn verplicht de voorschriften
na te leven. Hieronder een overzicht.
In een aantal gevallen kan vrijstelling worden verleend:
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Er zijn gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet
(kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en
familiesituaties die buiten de wil en invloed van de ouders liggen. Voorbeelden zijn:
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind max. 2
dagen.
- Huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: 1 dag.
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het
kind.
- Overlijden van, bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind.
- Verhuizing van gezin: 1 dag.
Extra verlof in verband met religieuze verplichting
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school 1 dag vrij in principe.
Voorbeelden:
- Het offer- en suikerfeest voor moslims
- Het Divali- en het Holi feest voor hindoes
- Het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Het Loofhuttenfeest voor joden.
Vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind
tijdens de schoolvakantie niet met de ouders op vakantie kan gaan door de specifieke aard
van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur een kind maximaal 10
aaneengesloten schooldagen vrijgeven. Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar
betreffen. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd.
De extra vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Geen gewichtige omstandigheden zijn: familiebezoek in het buitenland; vakantie in een
goedkope periode of in verband met aanbieding; uitnodiging van familie of vrienden om
buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; voor vakantie eerder vertrekken of
later arriveren vanwege (verkeers)drukte; meedoen met televisieopname etc.
Wanneer de ouders het kind zonder toestemming thuishouden, of eerder mee op vakantie
nemen is de school verplicht dit (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden bij het
R.B.L.
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