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11-11-2016

Beste ouders,
Ik stuur u een extra digimant omdat ik tegen een probleem aanloop. Het betreft de
verlofaanvragen voor de kinderen.
Ik gun iedereen een extra dag/middag/uur, maar helaas kan dat niet. Het is vreemd als ik
het ene gezin wel verlof verleen en een ander niet. Soms krijg ik aanvragen een dag van te
voren binnen. Soms is het geen verzoek, maar een melding. Soms dient u het verzoek in om
de file voor te zijn of een boot te halen.
In het verleden heb ik best eens iemand verlof gegeven en me daarbij niet helemaal aan de
regels gehouden. Ik woog als het ware de situatie en kwam zo tot een besluit. Het is echter
ook voorgekomen, dat ik absentie heb moeten doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Ik hoop dat u begrijpt, dat ik met de rug tegen de muur sta en vanaf dit moment niet anders
kan dan het toepassen van de regelgeving. Mogelijk was er enig cultuurverschil tussen de
twee locaties. Dat gaan we dan nu oplossen. Voortaan stuur ik eens per maand de
leerplichtambtenaar een lijst(je) met de absenten, waarbij een geldige reden ontbreekt. Die
bekijkt het en oordeelt zelf.
Welke aanvragen ik kan honoreren, staat duidelijk vermeld in de schoolgids. Ik verwijs u
hierbij ook naar http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/
Een aanvraag moet echt zes weken voor de verlofdatum binnen zijn . Mogelijk moet ik in
overleg met de leerplichtambtenaar. Bij tegenslagen als het overlijden van een dierbaar
iemand, hoeft u van mij ingevoegd formulier niet in te vullen. De situatie is dan al vervelend
genoeg. U stuurt dan een bericht of belt even.
Tot maandag 14 nov. zal ik geen incidentele absentie van kinderen doorgeven aan de
leerplichtambtenaar. Daarna ga ik me strak aan de regels houden.

Dat betekent helaas, dat ik vrijwel altijd een verlofaanvraag zal moeten afwijzen. Ik vind dat
ook heel vervelend, omdat het vaak op de grens van redelijkheid zit. Een gezin kan
bijvoorbeeld een lastige tijd hebben meegemaakt en die mensen gun je dat ze met
bijvoorbeeld opa een weekend naar Texel gaan. Wat is in een dergelijk geval wijsheid? In dit
soort gevallen gaf ik in het verleden dus juist wel toestemming. Enige coulance zal ik hierbij
proberen blijven houden. Uiteindelijk gaat het om het belang van uw kind. Eerder uit school
vertrekken om het vliegtuig of de boot te halen valt niet onder dat belang.
Her formulier om verlof aan te vragen voor uw kind(eren) staat bij informatie- formulieren
op de site www.dediamant.eu. Enkel schriftelijke verzoeken die zes weken voor de
aangevraagde verlofdatum zijn ingediend, worden met zekerheid goed in behandeling
genomen. Ik zal niet meer op meldingen of vragen in de wandelgang reageren. U mag het
mij ook per e-mail toesturen: info@dediamant.eu Dat heeft zelfs mijn voorkeur.
U krijgt altijd per e-mail antwoord. Dan is achteraf aantoonbaar wat mijn besluit is geweest.
Dat antwoord stuur ik bovendien cc naar de groepsleerkracht. Zodoende is deze ook op de
hoogte.
Ik heb begrepen, dat vrijdagmiddag 11-11-2016 enkele kinderen niet op school waren.
Mogelijk waren ze ziek, mogelijk was er iets anders aan de hand. Ik weet dat ik enige ouders
toestemming voor een uurtje had gegeven. Dit keer neem ik het voor kennisgeving aan en
zie het als zonde van mijn energie om daar verder aandacht aan te besteden.
Ik kan u nu ook melden dat de kinderen op vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur vrij
zijn. We hebben die week op 22 december een avondprogramma en kunnen om die reden
de kinderen de middag daarna vrij geven.

Met vriendelijke groet,
Hans Broekkamp

Verlofaanvraag

datum: ………..

Hierbij vraagt ( uw naam ) ………………………………………………..
verlof aan voor
naam kind(eren) en groep(en) ……………………………………………………………………………………………
Het gaat om de volgende datum ( data ) ..................
Ik heb de schoolgids geraadpleegd om de regelgeving na te lezen.
Mijn e-mailadres is ………………………………….@ ……………..

De reden van de verlofaanvraag is de volgende:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indien u vanwege seizoengebonden werk niet tijdens een van de vakanties met uw kinderen
weg kan, dient u bij dit verzoek een werkgeversverklaring in te leveren. Als u niet in
loondienst bent, geeft u aan waarom u denkt in aanmerking te komen.

