Stroomschema verlof buiten schoolvakanties
Wat is op uw situatie van toepassing:
Wilt u vrij in verband met
een wettelijke verplichting
of een familie-aangelegenheid?

JA

Wat is op uw situatie van toepassing:

NEE
Bent u joods, hindoe of
islamitisch en wilt u vrij in
verband met een religieuze
viering?

• Voldoen aan wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten 		
		 schooltijden plaats kan vinden
• Verhuizing: hiervoor krijgt u 1 dag vrij
• Huwelijk van familieleden: woonachtig in de gemeente Lansingerland
		 (1 dag), woonachtig buiten de gemeente Lansingerland (2 dagen)
• Jubileum, 121/2, 25, enz. (huwelijk of als werknemer): 1 dag
• Bevalling van moeder/verzorgster: 1 dag
• Overlijden van: één van de ouders van het kind (4 dagen), broer of zus
		 (2 dagen), grootouders (2 dagen), oom of tante of neef of nicht of over		 grootouders (1 dag)
• Andere belangrijke reden: vraag uw schooldirecteur naar het formulier
		 ‘Vrijstelling in verband met gewichtige omstandigheden’ (bij aanvraag
		 van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar)

JA

• Joods Nieuwjaar (2 dagen)
• Grote verzoendag (1 dag)
• Loofhuttenfeest (2 dagen)
• Joods Slotfeest (max. 2 dagen)
• Joods paasfeest (max. 4 dagen)
• Joods wekenfeest (max. 2 dagen)
• Offerfeest (max. 2 dagen)
• Suikerfeest (max. 2 dagen)
• Ramadan (1 dag)
Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en
alleen als u praktiserend bent in uw geloof.

NEE
Wilt u vrij in verband met
vakantie buiten de schoolvakantie?

NEE
Vraag uw schooldirecteur
naar het formulier ‘vrijstelling gewichtige omstandigheden’. Mogelijk wordt van
u gevraagd om schoolwerk
mee te nemen. Bij een
aanvraag van meer dan
10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

JA

Bent u in loondienst?

JA

Uw aanvraag wordt afgewezen.
Afspraken omtrent vakantie(s)
is een zaak tussen werkgever en
werknemer, waarbij rekening
dient te worden gehouden met de
schoolvakanties van leerplichtige
kinderen.

NEE
Heeft u een eigen
bedrijf?

JA

U kunt uw aanvraag indienen bij
de directeur van de school. Bij
uw aanvraag dient u het volgende
toe te voegen:
- een kopie inschrijving KvK
- extra toelichting op uw aan
vraag

