
 
AFWEZIGHEIDSFORMULIER 

 
 
De familie ………………….........(naam) vraagt de volgende afwezigheid aan: 
 
Datum afwezigheid: 

● van ……………………..   (dag & datum) t/m ……………………. (dag & datum) 
of 
● van …………………….    (dag & datum) van uur ………… t/m uur ………… 

 
Naam kind:   ………………………………. Groep:  ………… Geb. datum: ……... 
 
Naam kind:   ………………………………. Groep:  ………… Geb. datum: ……... 
 
Naam kind:   ………………………………. Groep:  ………… Geb. datum: ……... 
 
Naam kind:   ………………………………. Groep:  ………… Geb. datum: ……... 
 
Reden voor aanvraag :  ……………………….…………………………....................... 
 
………………………………………………….………………………….............................. 
 
Bij aanvraag medisch urgent: schriftelijke doktersverklaring toegevoegd ☐ ja  ☐ nee 
 
Volledige naam ouder 1: …………………………………………….. 
 
Volledige naam ouder 2: …………………………………………….. 
 
Datum: ………………  
 
Handtekening ouder 1: …………………….       Handtekening ouder 2: …………………….  
 
 
 
Ontvangen en gezien door directie op : …………………………….…… 
 

● Aantal dagen/uren afwezigheid: 
▪ ☐ Geoorloofd verlof: …………………………….… 
▪ ☐ Ongeoorloofd verlof: Dagen ………… / uren ………… 

☐ Nog niet leerplichtig: Dagen ………… / uren ………… 
 
 
Handtekening directie: …………………………….… 
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Afwezigheid 
Geoorloofd – Ongeoorloofd 

 
Onze school wordt regelmatig geïnspecteerd op het naleven van de Nederlandse wetgeving, ook 
wat betreft de afwezigheid van kinderen. De inspecteur krijgt inzage in de verlof-administratie. Op 
de leerlingenrapporten wordt het aantal dagen dat de kinderen afwezig zijn geweest 
aangegeven. 
 
De ouders dienen het afwezigheidsformulier in te vullen en daarna in te leveren bij de administratie, 
minimaal twee schooldagen voordat hun kind(eren) afwezig zal/zullen zijn. De directie ondertekent 
het formulier en geeft aan of het verlof geoorloofd of niet geoorloofd is. De ouders ontvangen 
daarna het formulier, via hun kind, ondertekend door de directie terug. Een afschrift van het 
formulier wordt in het leerlingendossier ParnasSys bewaard. 
 
Tevens verzoeken wij alle ouders dringend niet urgente (medische) afspraken buiten schooluren te 
laten plaatsvinden. U zult begrijpen dat het zowel voor uw kind(eren) als voor de leerkrachten 
onplezierig is als er onderwijsdagen of -dagdelen gemist worden. Daarnaast levert het indirect een 
nadeel voor de andere leerlingen op, omdat de leerkracht cruciale toetsmomenten of instructie 
opnieuw moet inroosteren. 
 
Het spreekt dan ook voor zich dat het van groot belang is voor uw kind(eren), de vakanties binnen 
de schoolvakanties te laten vallen en niet buiten deze periode op verlof te gaan. Ook activiteiten 
zoals bijvoorbeeld Sint, Kerst, Pasen, sportdag, Koningsdag zijn essentiële onderdelen van ons 
curriculum. 
 
Als een kind wegens ziekte of om een andere dringende reden onverwacht de lessen moet 
verzuimen, worden de ouders verzocht ons dat tussen 8.15 - 8.30 telefonisch te melden. 
 
Op het afwezigheidsformulier en in het rapport wordt vermeld of de afwezigheid geoorloofd of 
ongeoorloofd is. 
 
● geoorloofd: 

o bijwonen huwelijk, sterfgeval, huwelijks- of ambstjubileum 
▪ uitsluitend 1ste en 2de graads 

o bij verhuizing van het gezin 
o maximaal 1x per jaar extra verlof wanneer het vanwege het beroep van de werkende 

ouder(s) niet mogelijk is in de reguliere vakantie op verlof te gaan. 
Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie: 

➢ het gaat om een gezinsvakantie 
➢ de vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege 

het beroep van u of uw partner 
➢ het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie 
➢ het verlof bedraagt maximaal 10 dagen 

Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. 
o Paspoort en identitieitskaart aanvraagbij de Nederlands of Belgische ambassade 

▪ Nederlandse ambassade als afspraak na 14u30 is 
● Openingsuren 14 – 16 uur 

▪ Belgische ambassade als afspraak voor 10 uur is 
● openingsuren 9 – 12 uur 

o medisch urgent: op basis van schriftelijke doktersverklaring, deze dient toegevoegd te 
worden bij aanvraag van de afwezigheid 

 
● ongeoorloofd: 

alle andere gevallen, zoals een extra vakantie(dag), een lang weekend, bezoek van buitenlandse 
logees, niet urgent dokters- of tandartsbezoek, bezoek aan Ministry of Manpower en/of 
Immigration & Checkpoints Authority (bij beide instanties zijn afspraken buiten schooluren 
mogelijk), etc 
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