Verlof en verzuim
Voor een kind is rust en regelmaat van groot belang. Ook het structureel naar school gaan en
onderwijs volgen, hoort daarbij. De kinderen komen vaak al vanaf de peutergroep op school en zodra
ze 4 jaar zijn starten ze in de kleuterklas. Vanaf dat moment draaien ze mee in het schoolritme en
houden ze zich zoveel mogelijk aan de vakantieregeling, zoals die in de leerplichtwet staat.
Zodra de kinderen 5 jaar zijn geworden, zijn ze ook daadwerkelijk leerplichtig. De richtlijnen van RBL
Zeeuws-Vlaanderen zijn op school ter inzage aanwezig.
Gelukkig wordt er nauwelijks afgeweken van deze regeling. De kinderen komen met veel
enthousiasme naar school. Maar om onduidelijkheden te voorkomen hieronder alle afspraken op
een rij.
Schoolverzuim is geoorloofd bij:
•
•
•
•
•
•

Ziekte van de leerling.
Een religieuze feestdag.
Jubilea in het gezin of de naaste familie.
Een huwelijk van naaste familieleden.
Een uitvaart van naaste familieleden.
Vakantie; alleen als ouders aantoonbaar op geen enkel ander moment in het jaar 2 weken
aaneengesloten op vakantie kunnen.

Schoolverzuim is niet geoorloofd bij:
•
•
•
•

Een vakantie buitenom de vakantieperiode.
Sportevenementen buiten schoolverband.
Bezoek aan tentoonstellingen, pretparken of bungalowparken buiten schoolverband.
De wens om enkele dagen eerder op vakantie te gaan of later terug te komen.

Ziekmeldingen voor schooltijd telefonisch naar school. Aanvragen om extra verlof dient u ruim op tijd
schriftelijk in te dienen bij de directie van de school. Ook voor 4-jarige leerlingen dient het formulier
te worden ingevuld.
Het aanvraagformulier vindt u op de volgende pagina en is ook los op school te verkrijgen. Bij het
formulier kunnen ook extra documenten worden opgevraagd. (Denk aan een werkgeversverklaring,
trouw- of rouwkaart)
Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij het RBL.
Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,
namens het team van Het Mozaïek,
Janet Verlinde

Verzoek om extra verlof
Hierbij verzoekt(en) de ouder(s)/verzorger(s) van:
Voornaam

:…………………………………………………………………………………….

Naam

:…………………………………………………………………………………….

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………….
Adres

:…………………………………………………………………………………….

Tel.nr.

:…………………………………………………………………………………….

hun kinderen van …………………………….tot en met …………………………….verlof te verlenen.

Datum:
Reden van de aanvraag:

Handtekening ouder/verzorger:

Voornemen directie:

Handtekening directie:

Advies leerplichtambtenaar:

Handtekening:

