
Aanvraagformulier extra verlof en andere 
bijzondere omstandigheden  
Artikel 11 onder f en g van de Leerplichtwet 1969 

 
 
 

 

1. Gegevens aanvrager (ouder/verzorger) 

Voorletter(s) en achternaam      

Adres 

Postcode/Woonplaats    

Telefoonnummer    

 
 

2. Gegevens leerling(en) 
 

- Voorletter(s) en  achternaam      

Geboortedatum     

School  Groep     

Vestigingsplaats     

- Voorletter(s) en  achternaam     

Geboortedatum     

School  Groep     

Vestigingsplaats     

- Voorletter(s) en  achternaam     

Geboortedatum     

School  Groep     

Vestigingsplaats     

- Voorletter(s) en  achternaam     

Geboortedatum     

School  Groep     

Vestigingsplaats     

3. Verlof 

Periode verlof van  t/m    

  

         Aantal dagen ______________________________________ 

 

          Reden verlof ___________________________________________________________________ 

 

  ___________________________________________________________________ 

 

 

 

             

            z.o.z.



4. Verlofaanvraag Voortgezet of Speciaal onderwijs 

Heeft u voor eventuele andere kinderen uit uw gezin op een andere school (bijvoorbeeld Voortgezet of Speciaal 

onderwijs) een verlofaanvraag ingediend? 

o Nee 

o Ja Zo ja, voor wie? 

- Voorletter(s) en  achternaam      

Geboortedatum    

School 

Vestigingsplaats    

- Voorletter(s) en achternaam      

Geboortedatum    

School 

Vestigingsplaats    

 
 

5. Bijlagen  

 Werkgeversverklaring 

Medische verklaring 

o Ja 

o Ja 

o Nee 

o Nee 

 

6.   Ondertekening 

 
Plaats:   Datum:    

 

 

Handtekening:    

 

 

In te vullen door de directeur van de school 

Het verlof wordt o wel verleend o niet verleend 

Reden wel/niet verlenen    

 

 

 

 

 

 
Plaats :  Datum :   

 

 

 
Handtekening Directeur:    

 

 

 
Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel vermeld op dit 
formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Na 
afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de school. 
 
Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Putten. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit 
heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders. De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo’n €100 per dag dat 
een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van €600 per gezin voor één week en €900 per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe 
verzuim worden de boetes hoger. 


