
 

 

 

Wanneer verlof buiten de schoolvakanties? 

 

In principe dienen vakanties met leerplichtige kinderen gepland te worden in de schoolvakanties.  

Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer (één van de) 

ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van beroep niet in de gelegenheid is/zijn om tijdens een 

van de vastgestelde schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te vieren.  

 
Specifieke aard van het beroep: 

Seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. 

Bovendien leidt een vakantie tijdens de schoolvakantieperiode tot aantoonbare grote, onoverkomelijke 

bedrijfseconomische problemen. 

 

Belangrijk: Extra verlof vanwege de aard van het beroep bedraagt maximaal 10 schooldagen. In de 

eerste twee weken van het schooljaar mag geen verlofperiode worden opgenomen. 

 

Vakantieverklaring 

Wanneer ouders een verklaring overleggen, moet duidelijk worden  waarom vakantie opnemen in de  

schoolvakanties niet mogelijk is Bezettingsproblemen van de werkgever zijn geen geldige reden.  

 

De aanvraag extra verlof buiten de schoolvakantie en de vakantieverklaring werkgever/zelfstandige 

kunnen ouders indienen bij de directeur van de school.  
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Formulier verlof buiten schoolvakantie   

(artikel 11 onder f, en artikel 13a Lpw) 

 

 

Aan de directeur van de:                                                         te:  

 

Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd 

 

achternaam:  

eerste voornaam en overige voorletters:      

(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in uw identiteitsbewijs) 

adres:   

postcode:                                                         woonplaats:  

telefoon:                                                           e-mail: 

 

 

Gegevens van de leerling(en)/onderwijsdeelnemer(s) voor wie vrijstelling wordt gevraagd 

 

voornaam:                                                       achternaam:  

geboortedatum:                                                             

 

voornaam:                                                       achternaam:  

geboortedatum:                                                             

 

voornaam:                                                       achternaam:  

geboortedatum:                                                             

 

voornaam:                                                       achternaam:  

geboortedatum:                                                             

 

 

Ondergetekende is vader/moeder/verzorger/voogd  

en verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om 

tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kinderen op vakantie te gaan.  

 

Om die reden heeft hij/zij het voornemen om van:                        t/m                        met 

bovengenoemde kinderen op vakantie te gaan. Hij/zij verzoekt hiervoor vrijstelling van schoolbezoek. 

 

 

Ondertekening 

Datum:   

Handtekening: 
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Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige seizoensgebonden arbeid   

(artikel 11 onder f en artikel 13a Lpw) 

 

 

1. Ondergetekende verklaart dat: 

AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS: 

 

 voornaam en achternaam werknemer:  

adres werknemer:   

postcode en woonplaats werknemer:  

 

in dienstverband werkt en door de specifieke aard van beroep geen vakantieverlof kan nemen in de 

voor zijn/haar kinderen geldende schoolvakanties. Om die reden heb ik vakantieverlof verleend 

gedurende de hieronder te noemen periode. 

 

 

hij/zij als zelfstandige een beroep uitoefent. Vanwege de aard van het beroep is het niet 

mogelijk om vakantie op te nemen in de voor zijn/haar kinderen geldende schoolvakanties. 

Hij/zij is om die reden erop aangewezen vakantie op te nemen in de hieronder te noemen 

periode. 

 

 

 

2 Gegevens van het verlof 

periode van                                      t/m  

 

 

 

3 Aanduiding  

De reden waarom het niet mogelijk is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties vakantie op te 

nemen: 

 

 

 

 

 

Nb. Aantonen dat vakantie binnen de schoolvakanties leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 

problemen.  

 

 

4 Ondertekening 

naam van het bedrijf/naam zelfstandige:  

adres:       

postcode:                                                                  woonplaats:  

telefoon:  

e-mail:  

datum:                                                                       handtekening:  

 

 

 


