Buitengewoon verlof
Aanvragen voor buitengewoon verlof verlopen op het
Onze Lieve Vrouwelyceum via de afdelingsleiders.
Zij baseren zich op hetgeen door de Commissie Leerplichtzaken
in het arrondissement Breda ten aanzien van het onderwerp
“tijdelijke vrijstelling” is geregeld. Afwijkingen van de
vastgestelde vakantiedata zijn in principe niet mogelijk.
Er kunnen echter “gewichtige redenen” zijn om buitengewoon verlof te verlenen.
Gewichtige redenen zijn:
1. Het bezoeken van een (para)medicus voor zover dit niet buiten de vastgestelde
lesuren kan geschieden.
2. Verhuizing.
3. Bijwonen van een huwelijk (van ouder, broer/zus, oom/tante, neef/nicht).
4. Bijwonen van een jubileum (van ouders, grootouders, broers/zus, oom/tante,
neef/nicht).
5. De viering van feest- en gedenkdagen door leerlingen uit een minderheidsgroepering.
6. Ernstige ziekte van ouders, grootouders of broer/zus.
7. Een besmettelijke ziekte in het gezin.
8. Bijwonen van de begrafenis of crematie van een dierbare.
9. Bij zeer ernstige sociale of medische problemen. Bijvoorbeeld:
 Als het gezin op medische of sociale indicatie op vakantie moet. N.B.: het
overleggen van een verklaring door arts of maatschappelijk werker is dan vereist.
 Als een leerling/gezinslid gehandicapt is en op grond daarvan afhankelijk is van
aangepaste accomodaties/arrangementen buiten de vakantieperiode.
 Als er in het kader van (r)emigratieplannen een bezoek gebracht dient te worden
aan het (r)emigratieland.
10. Indien de werkgever de kostwinner van het gezin, waarvan de leerling deel uitmaakt,
verplicht om vakantie op te nemen buiten de vastgestelde (zomer)vakantie.
N.B.: het overleggen van een werkgeversverklaring is in dit geval vereist.
11. Indien de kostwinner van een gezin, waarvan de leerling deel uitmaakt, zijn/haar
functie vervult in een éénpersoons bedrijf/gezinsbedrijf, waarbij de inkomsten in
belangrijke mate afhankelijk zijn van arbeid tijdens de schoolvakanties en
redelijkerwijs geen oplossing voor handen is.
Géén gewichtige redenen zijn:
1. Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het
gezin die op andere scholen zitten.
2. Geen andere boekingsmogelijkheden voor de vakantie.
3. Vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen.
4. Een uitnodiging van broer/zus, grootouders, oom/tante, neef/nicht om mee op
vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.
5. Eén of meerdere dagen eerder afreizen voor, of later terugkomen van vakantie om de
drukte op de wegen te vermijden.
6. Eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet
hebben.
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