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Aanvraagformulier Buitengewoon Verlof 

 
Datum aanvraag _______________________  
 
 
Ondergetekende, ouder/verzorger van:  _________________________________  leerling van  

klas _______________  vraagt buitengewoon verlof aan voor onderstaande dag / dagen*: 

van _________________________________  t/m  ______________________  (data invullen). 

 

Reden buitengewoon verlof: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Het verlof wordt tevens aangevraagd voor de hieronder genoemde kinderen, tevens leerlingen  
van het Cambium College: 
 
1. _______________________________________________  klas: _________________  
 
2. _______________________________________________  klas: _________________  
 
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de wettelijke regeling en van de regels t.a.v.  
huiswerk en het maken van proefwerken zoals door de school gesteld.  
 
 
naam : ____________________________________________________________________  
 
Adres : ____________________________________________________________________  
 
Telefoon : ____________________________________________________________________  
 
E-mail : ____________________________________________________________________  
 
 
 
Handtekening: _________________________________________________________________  
 

 
In te vullen door de directie van het Cambium College:  

Akkoord / niet akkoord * 

 
 
Naam _____________________________  Handtekening _______________________  
 
Functie ____________________________  
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Aanvraagformulier Buitengewoon Verlof 

Regels betreffende buitengewoon verlof 

 
Bijzonder verlof buiten de reguliere schoolvakanties is in sommige gevallen mogelijk. Daar moet 
wel een geldige regel voor zijn. In alle gevallen waarin u toestemming krijgt voor extra verlof, wordt 
de consulent leerplichtzaken van de gemeente op de hoogte gesteld.  
 
 
Waar kan het Cambium College verlof voor verlenen? 

a. een verhuizing van het gezin 
b. het bijwonen van een huwelijk of overlijden van bloed- of aanverwanten  
c. viering van een ambtsjubileum of huwelijksjubileum. 
d. plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging 

 
 
Geen verlof wordt verleend voor: 

a. familiebezoek in het buitenland 
b. het hebben van een eigen bedrijf 
c. vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding 
d. een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan 
e. eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

 
 
Verlof voor vakantie 
Verlof voor vakantie is alleen in heel bijzondere omstandigheden mogelijk.  
Dit kan alleen als door het beroep van een van de ouders het onmogelijk is om in de 
schoolvakanties de gezinsvakantie te organiseren. Wintersport, midweekarrangementen of lange 
weekenden vallen hier dus niet onder. Extra vakantieverlof voor jubilea van bijv. grootouders 
vallen er ook niet onder. 
 
 
Aanvragen 
Dit verlof moet u ten minste acht weken voor aanvang verlof bij de directie aanvragen, door het 
formulier in te dienen bij de PM. 
 
De directie kan voor maximaal tien dagen per schooljaar buitengewoon verlof toestaan. Bij de 
aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden gevoegd, waaruit blijkt dat er geen verlof 
mogelijk is in de schoolvakanties. Dit verlof wordt nooit verleend in de eerste twee weken van het 
schooljaar. 
 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de 
leerplichtambtenaar, die beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.  
 
 


