
 
 

H. Gerardus, Hanetangerweg 1, 9561 PE, Ter Apel  
 

Aanvraagformulier extra verlof  
 
 
In te vullen door aanvrager 
 

Naam aanvrager Dhr. / Mevr.  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

 
Gegevens leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd. Indien adres leerling(en) afwijkend is 
van aanvrager, hieronder ook adres invullen: 
 
Afwijkend adres: ___________________________________________________________________ 
 

Voor- en achternaam Geboortedatum Groep 

   

   

   

 
Verlofperiode van ____________________________ tot en met _____________________________ 
 
Aantal schooldagen totaal ____________________________________________________________ 
 
Reden voor verlof (indien van toepassing verklaring/bewijsstukken bijleveren  (1)) 
 

 

 

 

 

 

 

Heeft u ook kinderen op een andere school waar u verlof voor moet aanvragen?  
 

Ja / Nee      Zo ja, dan onderstaande invullen  
 

Naam school Naam leerling  Geboortedatum Leerjaar  

    

    

 
Datum: ______________________________  Handtekening aanvrager: 



 
 

H. Gerardus, Hanetangerweg 1, 9561 PE, Ter Apel  
 

In te vullen door de directeur van de school 
 
Naam directeur: ___________________________________________________________________ 
 
Deelt u mee dat het verlof wel / niet / gedeeltelijk wordt verleend.  
  
Reden voor het niet/gedeeltelijk verlenen:  
(Bij een negatieve of een gedeeltelijk negatieve beschikking ruimte voor toelichting. Bijvoorbeeld 
omdat de opgegeven reden van het verzoek niet als een gewichtige omstandigheid als bedoeld in 
de Leerplichtwet 1969 kan worden aangemerkt. Of omdat, gelet op de aangegeven reden van het 
verzoek, volstaan kan worden met een kortere periode.)  
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Datum: __________________________  Handtekening: 
 
Een kopie van dit formulier gaat in het leerling-dossier.  
Niet eens met de beslissing?  
Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift 
indienen bij de directeur.  
In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens vermeld staan:  

 uw naam en adres;  

 de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;  

 de omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;  

 argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit;  

 uw handtekening.  
 
Binnen 6 weken moet dan het uiteindelijke besluit schriftelijk aan u worden meegedeeld. Het besluit waar 
bezwaar tegen gemaakt wordt, blijft zolang van kracht.  
Is uw bezwaar afgewezen dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes 
weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot 
de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo'n 
juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch 
advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.  
*) doorhalen wat niet van toepassing is  
1) Als er te weinig ruimte is: eventueel een bijlage bijvoegen.  


