Protocol buitengewoon verlof

Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties


Voor een aantal religieuze feestdagen is het mogelijk verlof voor één dag aan te
vragen.



Als uit een werkgeversverklaring blijkt dat vakantiedagen door de ouder(s) niet in
schoolvakanties kunnen worden opgenomen, kan één keer per jaar verlof worden
verleend.



Als uit een verklaring van een medische of sociale instantie blijkt dat extra verlof
noodzakelijk of gewenst is, kan dat worden verleend.



In geval van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders wordt één
dag verlof gegeven.



Verlof mag tot 10 dagen per schooljaar door school worden toegekend. Alles
daarboven moet worden doorgestuurd aan de ambtenaar leerplicht.

De leerlingen krijgen geen extra verlof tijdens de proefwerkweken.

Procedure


Alle verlof moet daar waar dat mogelijk is minstens zes weken van tevoren schriftelijk
worden aangevraagd door de ouders/verzorgers.



Op de administratie kan door leerlingen een formulier worden afgehaald.



Het ingevulde en door de ouders/verzorgers ondertekende formulier moet, al dan niet
vergezeld van een noodzakelijke verklaring, op school worden ingeleverd bij de
afdelingsleider van de leerling. De afdelingsleider neemt aan de hand van
bovengenoemde richtlijnen een besluit



Ingeval van kortdurend verlof krijgt de leerling het origineel van het formulier direct
mee naar huis. De doorslag gaat naar de absentenregistratie.



In geval van langdurend verlof schrijft de afdelingsleider een brief naar de
ouders/verzorgers met daarin exact de data van verlof en de voorwaarden.

Einde schooljaar
Aan het einde van een schooljaar worden dezelfde richtlijnen gehanteerd als hierboven
genoemd.


Als er verlof gegeven wordt en de leerling is daardoor afwezig op het tijdstip waarop
de boeken worden ingeleverd, regelt de afdelingsleider met de beheerder van het
boekenfonds op welk tijdstip de boeken dan kunnen worden ingeleverd.



Rapporten moeten persoonlijk door de leerling worden opgehaald; in geval van verlof
op de dag van de uitreiking blijft het rapport bij de administratie tot de leerling weer in
staat is dat zelf op te halen.
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