
Extra verlof  

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van gewichtige 

omstandigheden of aard van het beroep van (één van) de ouders(s)/ verzorger(s). 

Voor de toestemming van extra verlof geldt het volgende: 

 Tot en met 10 dagen beslist de rector van de school of er toestemming wordt 

gegeven. 

 Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden naar de leerplichtambtenaar door 

gestuurd. 

 Op de website van het VeenLanden College staat het formulier Extra verlof, 

ouder(s)/ verzorger(s) vullen dit document in en wordt ingeleverd bij de 

betrokken teamleider(s). 

 Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

- Verhuizing: maximaal 1 dag 

- Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet kan buiten 

de lesuren om. Hieronder vallen ook de examens van scooterbewijs en auto 

rijbewijs per onderdeel een dagdeel. 

- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwant. Maximaal 1 

dag. Indien huwelijk in het buitenland wordt voltrokken maximaal 5 dagen. 

- Als bewijs bij de aanvraag kopie van de trouwkaart toevoegen. 

- Bij overlijden van een bloed- of aanverwant; 1e graad maximaal 5 dagen, 2e 

graad maximaal 2 dagen. Alle andere maximaal 1 dag. In het buitenland 

maximaal 5 dagen. Als bewijs bij de aanvraag kopie van de rouwkaart 

toevoegen. 

- Voor een (ambts)jubileum van ouder(s)/ verzorger(s) of grootouders: 

maximaal 1 dag. 

- Verlof in verband met de specifieke aard van het beroep van (één) van de 

ouder(s)/ verzorger(s) kan worden verleend indien het slechts mogelijk is om 

buiten de schoolvakanties met hun kind(eren) te gaan. Denk hierbij aan de 

vaart, agrarische sector. Dit mag éénmaal per schooljaar worden 

aangevraagd. 

 Er mag geen vrij worden gegeven voor: een aantal voorbeelden 

- Goedkopere vakanties buiten het seizoen 

- Ophalen van familie 

- Meereizen met anderen 

- Familiebezoek in het buitenland 

- Tickets al gekocht 

- Vakantiespreiding 

- Verlof voor een ander kind uit het gezin 

- Eerder weg of later terug vanwege vakantiespreiding 

- Etc. 

 De aanvragen van verlof worden op school bewaard op de administratie. 

Afwezigheid zonder toestemming wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. 

 


