AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE EN VERLOF
A. In te vullen door ouder/verzorger van leerling
Naam leerling :

leerjaar:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Periode waarvoor vakantie/verlof wordt aangevraagd:
Bij afwezigheid van 1 dag : __ - __ - ____

lesuur: __

Bij afwezigheid van meerdere dagen: __ - __ - ____

t/m __ - __ - ____

In de periode zoals hierboven is aangegeven, heeft de leerling geen schoolexamens,
examens of presentaties.
Reden voor aanvraag vakantie/verlof :
O verhuizing
O voldoen aan wettelijke verplichtingen
O huwelijk t/m de 3e graad
O ziekte t/m de 3e graad
O overlijden t/m de 4e graad
O 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s)
O 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s)
O andere gewichtige omstandigheden, namelijk;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Naam ouder/verzorger in blokletters:
Datum : __ - __ - ____

Handtekening ouder/verzorger :

B. In te vullen door de teamleider
Het Orion lyceum gaat wel / niet akkoord met de aanvraag.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Datum : __ - __ - ____

Handtekening :

Indien er sprake is van vakantie/verlof van meer dan 10 dagen:
C. In te vullen door de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar gaat wel / niet akkoord met het verzoek.
Motivatie:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Datum : __ - __ - ____

Handtekening :

Als u het met bovenstaande beslissing niet eens bent, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:
een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, indien de aanvraag betrekking heeft op
vakantieverlof (art.13a leerplichtwet) of verlof in verband met gewichtige omstandigheden (art.14
leerplichtwet) voor 10 schooldagen of minder.
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Breda, leerplichtambtenaar, Postbus 2521, 4800CM Breda,
indien de aanvraag betrekking heeft op verlof in verband met gewichtige omstandigheden (art.4
leerplichtwet) voor meer dan 10 schooldagen

