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Verlof aanvragen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bevestiging van verlof via Social Schools  

Voldoet u aan de voorwaarden? 
Verlof wordt uitsluitend verleend indien:  

• Wegens de specifieke aard van het beroep 

van 1 van de ouders het alleen mogelijk is 

om buiten de schoolvakanties op vakantie 

te gaan en er onoverkomelijke 

bedrijfseconomische risico’s ontstaan.  

• Er een verplichte werkgeversverklaring bij 

de aanvraag wordt overlegd en indien 

nodig ook een accountantsverklaring.  

• Er voor zelfstandigen een verplichte 

accountantsverklaring wordt overlegd.  

• Hier leest u meer. 

Vakantieverlof mag, volgens de voorwaarden:  

• Eénmaal per schooljaar worden verleend;  

• Niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• Niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken 

van het schooljaar;  

• Als het de enige vakantie van de ouder/ 

verzorger en het kind/de kinderen 

gezamenlijk in dat schooljaar betreft. 

• Zie ook: art.13a/art. 11 onder f. 

Voldoet u aan de voorwaarden? 

• Verhuizing: maximaal 1 schooldag; 

• Bijwonen huwelijk van bloed- of aanverwant 

tot en met de 3e graad; in Nederland 

maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 

1 dag, buiten de regio 2 dagen) in het 

buitenland maximaal 5 schooldagen;  

• Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder 

uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant 

tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen;  

• Bij overlijden van bloed- of aanverwant;  

- in de 1e graad maximaal 5 schooldagen 

- in de 2e graad maximaal 2 schooldagen  

- in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag 

- in het buitenland: 1e tot en met 4e graad 

maximaal 5 schooldagen;  

• Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 

12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum 

van ouders/verzorgers of grootouders; 

maximaal 1 schooldag. 

• Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor 

zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden: maximaal 10 dagen;  

• Zie ook art.14/art. 11 onder g. 

Bijzonder verlof:  

Verhuizing, overlijden, huwelijk, jubileum 
Vakantieverlof:  
Vakantie buiten de schoolvakanties 

Bijzonder verlof aanvragen 

• Vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de 
verhindering aanvragen via Social Schools. 

• Aanvraagformulier mailen naar de directie 

via helmgras@tabijn.nl. 

 

Vakantieverlof aanvragen 

• Minimaal 8 weken van te voren aanvragen 
via Social Schools. 

• Aanvraagformulier, werkgeversverklaring 
en/of accountantsverklaring mailen naar 
de directie via helmgras@tabijn.nl. 

Ja Nee, geen verlof Ja Nee, geen verlof 

Afwijzing van verlof via Social Schools 

Beoordeling door de directeur 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://tabijnhelmgras-live-716397501f8e4016b3b-917305b.aldryn-media.io/filer_public/41/59/415950f7-47ea-4bdd-bcec-36222589a058/formulier_aanvraag_verlof-_castricum.pdf
https://tabijnhelmgras-live-716397501f8e4016b3b-917305b.aldryn-media.io/filer_public/41/59/415950f7-47ea-4bdd-bcec-36222589a058/formulier_aanvraag_verlof-_castricum.pdf

