Schooltijden vijf gelijke dagenmodel
Vakanties & vrije dagen
2019-2020
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Ziekmeldingen
Wanneer een kind ziek is kan
een van de ouders de ziekmelding voor schooltijd doen
via de Fiep-app. De ziekmelding gaat dan rechtstreeks
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len over een verlofaanvraag zal
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vanwege

omstandigheden,

Met vragen kunt u terecht bij de
directie of de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Helder. Meer informatie:
www.lerenindekop.nl
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Beoordeling extra vakantieverlof
Stroomschema
Betreft het een aanvraag voor meer
dan 10 dagen?
↓
Nee, betreft het een eerste aanvraag
gedurende het schooljaar?

→

Ja, aanvraag afwijzen. Vakantieverlof
kan maar tot maximaal 10 dagen worden verleend.

→

Nee, aanvraag afwijzen. Vakantieverlof mag maar 1 x per jaar worden verleend.

→

Nee, aanvraag afwijzen. Alleen vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) kan een uitzondering worden gemaakt en vakantieverlof verleend worden.

→

Ja, aanvraag afwijzen.

→

Ja, aanvraag afwijzen tenzij er een
schriftelijk bezwaar van de werkgever
aanwezig is.*

↓
Ja, wordt er een beroep gedaan op
de specifieke aard van het beroep
van (één van) de ouders?

↓
Ja, is er binnen de schoolvakanties
een mogelijkheid om 2 weken op vakantie te gaan met het gezin?
↓
Nee, zijn de ouders in loondienst?

↓
Nee, indien er sprake is van een eigen →
bedrijf. Is het aantoonbaar dat verlof
in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden?
↓
Ja, kan de vakantie afgestemd worden met personeel in het bedrijf?
↓
Nee, betreft de aanvraag de eerste
twee weken van het schooljaar?

Nee, aanvraag afwijzen.
De mogelijkheid tot verlof heeft voornamelijk betrekking op seizoensgebonden werkzaamheden of bedrijfstakken met piekdrukte.

→

Ja, aanvraag afwijzen.

→

Ja, aanvraag afwijzen.
De leerplichtwet sluit vakantieverlof
in de eerste twee weken van het
schooljaar uit.

↓
Nee, aanvraag toekennen.
* U kunt uw vakantiedagen opnemen door deze aan te vragen bij uw werkgever. In principe moet uw werkgever instemmen met uw vakantiewensen. Uw werkgever heeft na ontvangst van uw aanvraag 2 weken de tijd
om schriftelijk bezwaar te maken. Bijvoorbeeld als uw vakantiewens grote problemen oplevert voor het bedrijf waar u werkt. (www.rijksoverheid.nl)

