Aanvraag verlof buiten schoolvakanties ivm gewichtige
omstandigheden studenten jonger dan 18 jaar
Bij bepaalde gewichtige omstandigheden kunnen studenten, buiten de schoolvakanties, extra verlof
aanvragen. Het gaat hier om de volgende omstandigheden: vakantie buiten de schoolvakanties
vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, verhuizing, wettelijke
verplichtingen, ernstige ziekte/overlijden/huwelijk bloed- of aanverwant, jubilea ouders/grootouders,
naar het oordeel van de school andere gewichtige omstandigheden.
Extra verlof t/m maximaal 10 dagen kan middels dit formulier aangevraagd worden bij de school.
Meer dan 10 dagen extra verlof dient bij de afdeling Leerplicht van de gemeente waar u woont
aangevraagd te worden.

A. In te vullen door de ouder/verzorger
Naam student: ____________________________________________________________________
Geboortedatum: ___________________________________________________________________
Studentnummer: __________________________________________________________________
Opleiding: ________________________________________________________________________
Klas: ____________________________________________________________________________
Naam studieloopbaanbegeleider: _____________________________________________________
Verlof van: ________________________________ tot: ____________________________________
Naam ouder/verzorger: _____________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________________
Wat is de reden van de aanvraag voor het extra verlof?
(indien te weinig ruimte, verklaring op bijlage; eventuele bewijzen, zoals trouw- of rouwkaart,
inschrijving nieuw adres, geboortekaartje, werkgeversverklaring etc. bijvoegen):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Datum:

Naam en handtekening ouder:

B. In te vullen door de opleidingsmanager
Het verlof wordt wel/niet toegekend.
Reden:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Datum:

Naam en handtekening opleidingsmanager:

C. Bezwaar van ouders
Indien u het niet eens bent met het besluit van de opleidingsmanager, dan kunt u een bezwaar
indienen.
De procedure is als volgt:
Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 schoolweken na het besluit van de
opleidingsmanager, kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator.
De rol van de klachtencoördinator is:
• de klager informeren over de procedures
• het registreren van de klacht en de uitkomst van de gevolgde procedure
• het begeleiden van de klager
• het doorverwijzen naar de juiste functionaris of instantie
Bezwaarprocedure
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u, binnen 2 schoolweken, schriftelijk
bezwaar indienen bij de Bezwarencommissie van het opleidingscentrum.
Beroepsprocedure
Bent u het met de genomen beslissing op uw bezwaar niet eens, dan is er, binnen 2 schoolweken,
nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Beroepscommissie studenten Zadkine. De
Beroepscommissie gaat over tot een bindende uitspraak voor beide partijen.

