Handleiding
Aanvragen vakantie schooljaar 2022-2023

￼

Waar kan je de aanvraag doen?

Voor het digitaal doorgeven van vakanties, klik hier.
Lees voor je aan de slag gaat eerst onderstaande handleiding waar het verlof aan moet voldoen en hoe je
het formulier gebruikt.

Hoe is het verlof opgebouwd?
-

In schooljaar 2022-2023 wordt het verlof gerekend over de periode vanaf 1 juli 2022 tot 1 juli
2023
Het totaal verlof is 12 weken (60 dagen) en is verdeeld in:
o 2 weken (10 dagen) kerstvakantie, deze 2 weken liggen vast omdat de school gesloten is.
o 10 weken (50 dagen) vrij te besteden

Hoe moet ik de aanvraag invullen?

Als je meerdere kinderen op de Buitenkans school hebt, dan vul je voor elk kind individueel de vakanties in.
- Volg je volledig de reguliere schoolvakanties, dan kan je dit aangeven en ben je klaar.
- Wijk je hiervan af, ook al is het maar een dag, dan moet je de vakanties zelf invoeren.
o Je kan een periode met een begin- en einddatum opgeven, of je geeft individuele dagen
aan.
o Per formulier kunnen 5 periodes en/of 5 losse dagen worden opgegeven. Kan je niet alles
op het formulier kwijt, dan kan je voor hetzelfde kind nog een formulier aanmaken. Na het
verzenden van het formulier komt er in het “Bedankt”scherm de optie voor het aanmaken
van nog een aanvraag.
- Onderaan dit document vind je afbeeldingen van het verlofformulier

Moet de verlofaanvraag nog ergens aan voldoen?
-

-

De aanvraag moet minstens 8 weken voor de eerste vakantiedag zijn gedaan.
Het totaal van de vakanties moet uitkomen op 12 weken (60 dagen)
o Indien je gebruik maakt van de verlengde schooldag pakket, dan mag het totaal aantal
vakantiedagen lager zijn (niet hoger).
o Indien je nog niet leerplichtig bent, dan mag het aantal vakantiedagen hoger zijn (niet lager,
tenzij je het totaalpakket afneemt).
Losse dagen kan nog op een later tijdstip, wel minstens 2 weken van tevoren aanvragen met ‘t
formulier.

Wanneer mag ik de vakantie aanvragen?

Bij voorkeur hebben we de vakanties zo snel mogelijk inzichtelijk voor het hele schooljaar. Dit in verband
met de planning van de vakanties van de teamleden.

Wat te doen als je in het schooljaar een vakantie wilt wijzigen?

Wijzigingen kan je in de email doorgeven aan administratie@debuitenkans.frl, de gewijzigde vakantie moet
wel ten minste 8 weken in de toekomst starten om deze nog te kunnen wijzigen. Dit in verband met onze
planning van de begeleiders.

Waar kan ik zien welke vakanties de Buitenkans geregistreerd
heeft?

Wij streven er naar om de doorgegeven verlofdagen binnen 2 werkdagen te verwerken in Spectrovita.
Je kan het verlof terug zien in Spectrovita in het leerlingdossier. Bij het tabblad “Aanwezigheid” zie je de
verlofdagen onder het het kopje vrije dagen. Het huidig schooljaar is standaard geselecteerd. Om het verlof
te zien voor een volgend schooljaar selecteer je rechtsboven het juiste schooljaar.
De afwezigheid wordt onderverdeeld in verschillende categoriën (zie afbeelding onderaan dit formulier):
Vrije dagen (blauw):
Verlof
Afwezig (groen):
Geoorloofd afwezig, Studiedag en Feestdag
Ongeoorloofd afwezig (rood) Ongeoorloofd afwezig is afwezig zonde opgave/toestemming
Overig (grijs):
Ziek en Te laat
Aan de linkerkant van het tablad “Aanwezigheid” zijn de periodes ‘Verleden, ‘Heden’ en ‘Toekomst terug te
zien. Aan de rechterkant de totalen van de verschillende categoriën. Zowel de periodes als verschillende
categoriën zijn alleen zichtbaar wanneer er dagen binnen de betreffende periode/categorie vallen.

Verlengde schooldag, registratie in KOVnet?
-

-

Het is helaas NIET zo dat bij het doorgeven van de vakantiedagen voor school ook een afmelding
zijn voor de verlengde schooldag (VS). Deze systemen zijn (nog) niet gekoppeld.
Dus, naast het doorgeven van de vakantiedagen aan school, ook in KOVnet afmelden voor deze
dagen.

Kan ik de handleiding ergens nalezen als ik de email kwijt ben?
https://www.debuitenkans.frl/wp-content/uploads/Handleiding-vakanties-aanvraag-school.pdf
Ook te vinden met andere documenten op: www.debuitenkans.frl/documenten

Op de volgende pagina voorbeelden van:
- Aanvraagformulier vakantie (schooltijden), pagina 3, 4, 5
- Overzicht vakantiedagen registratie Spectrovita, pagina 6

Regulier vakanties worden gevolgd:

Vakanties worden zelf ingedeeld

