Regels voor buitengewoon verlof
Buitengewoon verlof moet worden aangevraagd op het formulier “Aanvraagformulier
Buitengewoon verlof”. Dit formulier staat op de website www.vdreijdenschool.nl en ligt bij de
administratie.
Toestemming kan verleend worden als onderstaande voorwaarden gelden:
 voor verhuizing: 1 dag
 voor het bijwonen van een huwelijk van gezins- en familieleden (grootouders, ooms
en tantes, volle neven en nichten) voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van
de plaats
 bij ernstige ziekte van gezins- en familieleden (grootouders, ooms en tantes, volle
neven en nichten), duur in overleg met directeur
e
 bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1 graad (4 dagen)
e
 bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2 graad (2 dagen)
e
e
 bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3 of 4 graad (1 dag)
 bij 25-, 40- en 50-jarig jubileum en bij 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
 religieuze feestdag
Graden van bloed- en aanverwantschap:
1e graad: ouder, kind
2e graad: zus/broer, grootouder, kleinkind
3e graad: oom/tante (broer/zus van ouder), neef/nicht (kind van broer/zus van
ouder),achterkleinkind
e
4 graad: oudoom/oudtante (broer/zus van grootouder), neef/nicht (kind van broer/zus van
ouder), achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus), betovergrootouder
Extra vakantieverlof
Het ministerie heeft de school strikte regels opgesteld voor extra (vakantie)verlof.
Hoofdregel is dat voor alle leerlingen geldt dat er geen vrij mag worden gegeven voor vakanties
buiten de gewone schoolvakanties om. Dat houdt ook in dat voor een extra dag bij een vakantie
of voor een lang weekend wegens bijzondere (familie)omstandigheden geen vrij gegeven mag
worden. Bij uitzondering kan er één keer per schooljaar extra vakantieverlof worden verleend voor
ten hoogste 10 dagen. Deze uitzondering op bovenstaande regeling is opgenomen als het
specifieke beroep van één der ouders het onmogelijk maakt in één van de regulier vastgestelde
vakanties op vakantie te gaan.
Het moet dus aantoonbaar zijn dat in geen enkele vastgestelde vakantie, een gezinsvakantie kan
worden gehouden. In de praktijk komt dat sporadisch voor, omdat slechts enkele beroepen onder
deze regeling vallen. Hierbij kunt u denken aan beroepen die rechtstreeks verband houden met
recreatie/toerisme of landbouw. Indien toestemming wordt verleend, geldt dit nooit voor de eerste
weken na de reguliere zomervakantie. Een verzoek voor extra vakantieverlof dient u schriftelijk in
bij de directie. U hebt daarbij een verklaring van de werkgever nodig waarin staat welk beroep u
heft en dat het onmogelijk is in dat jaar één van de vastgestelde schoolvakanties op te nemen als
gevolg van de bijzondere werkomstandigheden. Misbruik van deze regeling leidt onherroepelijk
tot fikse geldboetes. Eventueel misbruik (bijvoorbeeld het ziekmelden van een kind dat niet ziek is)
moet doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar.
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