
 
 

 

 

 

Toelichting verlof aanvragen VSO de Bolster  

 
 

Beste ouders/gezaghebbenden/behandelcoördinatoren, 
 
 
Medisch verlof: 
Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij afwezigheid vanwege een medisch bezoek aan een 
(tand)arts/orthodontist minstens één dag van tevoren doorgeven aan de mentordocent. Dit kan telefonisch of 
via het mailadres van betreffende docent.  

 
Gaat het om een verlof zonder medische reden moet er een verlofaanvraag worden ingediend. 
 

Verlofaanvraag van maximaal 2 dagen: 
Het verlof moet worden aangevraagd door middel van het verlofaanvraagformulier. Deze dient digitaal ingevuld 

en ondertekend te worden en per mail verstuurd te worden aan de intern begeleider van de betreffende locatie. 

De aanvraag voor maximaal 2 dagen verzuim moet tijdig, schriftelijk en met goedkeuring van een 

gezaghebbende/de behandelcoördinator ingediend worden. De aanvraag moet, indien vroeg genoeg bekend, 

uiterlijk 5 werkdagen voor het werkelijke verzuim, gedaan zijn. Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt 

worden in overleg met de Commissie van Begeleiding. 

 

Verlofaanvraag van 3-10 dagen: 
Speciale verzoeken voor 3 tot 10 dagen verlof, dit betreft vaak (extra) vakantieverlof, moeten altijd schriftelijk, 

met goedkeuring en gedegen onderbouwing van de ouder/gezaghebbende/behandelcoördinator, aangevraagd 

worden door middel van het verlofaanvraagformulier. Deze dient digitaal ingevuld en ondertekend te worden en 

per mail verstuurd te worden aan de Commissie van Begeleiding en de directeur van VSO de Bolster. 

 

Verlofaanvraag langer dan 10 dagen: 

Indien u verlof wilt aanvragen wat langer dan 10 dagen duurt en buiten de geplande schoolvakanties valt dan 

zult u dit bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente moeten aanvragen. 

 

Aan ouders/gezaghebbende/behandelcoördinatoren wordt gevraagd de duur van het verlof en de reden in het 

verlofformulier toe te lichten.  

 

Aan de behandelcoördinatoren het verzoek om bij kennismaking van jongeren uit een andere vakantieregio 

(VSO de Bolster valt onder de regio midden) de ouders op de hoogte te brengen van het schooljaarrooster en 

met name de zomervakantie. De verschillen per regio zijn 1 of 2 weken. 

 

De goedgekeurde, getekende verzoeken worden opgeslagen in het LVS (leerlingvolgsysteem). 

  

In het verzuimbeleid van VSO de Bolster staat alles uitgebreid omschreven. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Commissie van Begeleiding van VSO de Bolster 

 

 

 

 
 

 


