Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs

Verlofregeling

Datum instemming Directie
Datum ingang

5 december 2016 – aanvulling oktober 2017
1 augustus 2016

Verlof voor één dag waar de PM toestemming voor mag geven
mits aangevraagd door ouder(s):













Bruiloft familielid of hele goede kennissen/vrienden
Begrafenis of afscheid nemen van familie of goede bekenden
Huwelijksjubileum ouders of grootouders
Verhuizing eigen gezin
Afspraken i.v.m. sportcontract
Specialist/ziekenhuis (kan ook langdurig)
Godsdienst gerelateerde zaken (vergelijkbaar met cao)
Theorie en praktijkexamen voor scooter/auto (geen vrij voor het volgen van rijlessen of
een dagcursus)
Overheidsbezoek aan politie, leerplicht, enz.
Intake vervolgopleiding (mits er een kopie van de uitnodiging kan worden overlegd)
Een meeloop dag op het vervolgonderwijs (ook talentprogramma’s)
Officiële uitreiking bij afstuderen van familieleden.

Geen verlof toegestaan voor:





Maatschappelijke stage, deze dient buiten de lesuren gelopen te worden. Soms kan op
deze regel een uitzondering gemaakt worden (zie geen verlof door PM, maar wel door
coördinator).
Open dagen op het vervolgonderwijs (uitzondering Defensie/Art in Eindhoven/ Hotelschool)
Examentrainingen buiten school
Paardenmarkt in Hedel, kermis in Kerkdriel, Braderie in Zaltbommel of andere plaatselijke
feesten.

Geen verlof door PM maar wel mogelijk door leerling coördinator ivm
groot maatschappelijk karakter:





Maatschappelijke stage: bij bijzondere activiteiten zoals bijv. een éénmalige dagactiviteit
van een (vrijwilligers-)organisatie kan uw zoon of dochter de mogelijkheid krijgen om tijdens schooltijd te werken aan zijn/haar stage. Als hij/zij hier gebruik van wil maken,
moet er vooraf toestemming worden gevraagd aan de stage coördinator door middel
van een verlofbrief, deze is ook te verkrijgen bij de stage coördinator.
Raad van 11 carnaval/optocht op basisscholen
Zwarte piet op basisscholen.

Bij twijfel en alle andere zaken eerst overleg met de leerling coördinator.
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Verlenen van buitengewoonverlof zoals op de website van school staat
Buitengewoon verlof
Soms is het noodzakelijk dat een leerling buiten de reguliere vakanties verlof nodig heeft. In
sommige gevallen is dit mogelijk. Er moet wel een geldige regel voor zijn. In alle gevallen
waarin u toestemming krijgt voor extra verlof, wordt de consulent leerplichtzaken van de gemeente op de hoogte gesteld.
Waar kan het Cambium College verlof voor verlenen?
a. een verhuizing van het gezin
b. het bijwonen van een huwelijk of overlijden van bloed- of aanverwanten
c. viering van een ambtsjubileum of huwelijksjubileum.
d. plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging
Geen verlof wordt verleend voor:
a. familiebezoek in het buitenland
b. het hebben van een eigen bedrijf
c. vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
d. een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
e. eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
Verlof voor vakantie
Verlof voor vakantie is alleen in heel bijzondere omstandigheden mogelijk.
Dit kan alleen als door het beroep van een van de ouders het onmogelijk is om in de schoolvakanties de gezinsvakantie te organiseren. Wintersport, midweekarrangementen of lange
weekenden vallen hier dus niet onder. Extra vakantieverlof voor jubilea van bijv. grootouders
vallen er ook niet onder.
Aanvragen
Dit verlof moet u, ten minste acht weken van tevoren, bij de directie aanvragen door het
‘aanvraagformulier buitengewoon verlof’ in te dienen bij de PM.
De directie kan voor maximaal tien dagen per schooljaar buitengewoon verlof toestaan. Bij
de aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden gevoegd, waaruit blijkt dat er geen
verlof mogelijk is in de schoolvakanties. Dit verlof wordt nooit verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de
leerplichtambtenaar, die beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
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