
 

VAKANTIE EN VERLOF 

Graag informeren wij u met het oog op uw vakantieplanning over de wettelijke regeling met 
betrekking tot “extra” verlofdagen. 

In de Leerplichtwet van 1969 is vastgelegd dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde verjaardag de school 
moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Uw kind mag dus nooit zomaar van school 
wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel mogelijk. 

Wat vakantie onder schooltijd betreft geldt het volgende. 
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als u door de specifieke aard van uw bedrijf of beroep 
niet in staat bent om tijdens de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie te hebben. In dat geval 
mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een 
gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat 
schooljaar. Hebt u een eigen bedrijf dan zal er een toetsing van de bedrijfsvorm worden gedaan. Bent 
u werknemer dan moet u bij uw aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit naast de 
specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een 
schoolvakantie gedurende het schooljaar verlof hebt kunnen opnemen. Daarnaast moet u dan met 
de volgende voorwaarden rekening houden. 
 

 U kunt voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen; 

 Verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan; 

 Het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school 
worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure). 
 

In de volgende situaties mag door een directeur van de school GEEN verlof worden verleend: 
 

- familiebezoek in het buitenland 
- vakantie in een goedkopere periode, i.v.m. een speciale aanbieding of bij gebrek aan 

boekingsmogelijkheden in de gewone vakantie; 
- een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op vakantie te gaan; 
- eerder vertrek of latere terugkeer om zodoende verkeersdrukte te kunnen mijden; 
- verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere school zitten) al wel vrij  

zijn; 
- samen reizen i.v.m. de vakantiespreiding; 
- een verlofperiode van ouders vanwege gebruikmaking van een levensloopregeling. 

 
Als school zijn we verplicht om ons aan deze regels te houden. 
Leerplichtambtenaren uit 16 gemeenten in de regio hebben onlangs alle scholen erop gewezen dat er 
controles plaatsvinden. 
Wij verzoeken u om geen verlofaanvraag te doen die niet kan worden verleend vanwege 
bovenstaande wettelijke regelgeving. 
De onlangs uitgegeven folder met verdere bijzonderheden is op school aanwezig. 
Voor meer informatie over leerplicht kunt u de website van de gemeente Bergen op Zoom 
raadplegen, te weten www.bergenopzoom.nl  

 
 

http://www.bergenopzoom.nl/


 

 
 

 
 
 
Aan de directeur van de: 

Montessorischool 
Noordsingel  57 
4611 SC Bergen op Zoom 
 
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969. 

In te vullen door aanvrager: 

Naam aanvrager:    ________________________________________ 

Adres:      ________________________________________ 

Postcode en woonplaats:   ________________________________________ 

Telefoon:     ________________________________________ 

Naam/namen leerlingen:   ________________________________________ 

Geboortedatum/data leerlingen:  ________________________________________ 

Periode verlof:     ________________________________________ 

Reden voor verlof: (indien te weinig ruimte graag verklaring op bijlage) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Handtekening: 

 

 

 



 

 
 

 

In te vullen door de directeur van de school: 

 

Het verlof wordt wel / niet verleend. 

 

Reden niet verlenen verlof / wel verlenen verlof: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, dan kunt u hiertegen op grond van de 
Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking een 
bezwaarschrift met motivatie  indienen 

O  Bij de directeur van de school, indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof 
(art.13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) voor 10 schooldagen of minder. 

O  Bij Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op 
Zoom, indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor 
meer dan 10 schooldagen. 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

 

______________________________________________ 

Handtekening directeur van de school 


