Aanvraag buitengewoon verlof

Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school
wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel
mogelijk.
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Verlof in geval van 'Andere gewichtige omstandigheden'
Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil
van de ouders en/of de leerling liggen.
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet
gedacht worden aan:
• een verhuizing van het gezin
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Het aantal verlofdagen
wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-,
40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.
De
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volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':
familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een aanbieding
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale
schoolvakantie op vakantie te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.
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Gerrit Nieuwenhuijs
0316 - 22 16 15
g.nieuwenhuijs@
christoffelschool-didam.nl

Christoffelschool
Onze school geeft speciaal
onderwijs aan leerlingen van 4
tot 12 jaar met een
verstandelijke of meervoudige
beperking, of met complexe
gedrags-, ontwikkelings- en/of
psychiatrische problemen.
Polstraat 33
6942 VK Didam
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 0316 - 22 16 15
info@christoffelschool-didam.nl
www.christoffelschool-didam.nl
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