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Verlofaanvraag tot maximaal 2 dagen 
 
Verlof kun je aanvragen voor familieomstandigheden, wettelijke verplichte oproepen, jubilea of 
andere bijzondere omstandigheden. Verlof kun je niet aanvragen voor rijlessen en controlebezoeken 
bij een arts. Deze plan je buiten je schooltijd.   
Je stuurt 1 week voorafgaand aan het verlof een mail naar studentenzaken via onderstaande e-
mailadres. Ben je onder de 18 jaar, dan zullen jouw ouders/verzorgers dit verzoek in moeten sturen. 
 

Mailadres t.b.v. verlof en ziekte 
Locatie Almelo 
 

studentictalmelo@rocvantwente.nl  
 

 
 Je levert een bewijs aan bij jouw aanvraag d.m.v. een screenshot, pdf of foto bij de mail.   
 Zonder bewijs word je verlofaanvraag niet behandeld.  
 Als de manager niet akkoord gaat, dan gaat er een signaal naar de SLB-er met reden van 

afwijzing.   
 

Verlofaanvraag vanaf 3 dagen  
Verlof kun je aanvragen voor familieomstandigheden, wettelijke verplichte oproepen, jubilea of 
andere bijzondere omstandigheden.  
Je stuurt 4 weken voorafgaand aan het verlof een mail naar studentenzaken via onderstaande e-
mailadres. Ben je onder de 18 jaar, dan zullen jouw ouders/verzorgers dit verzoek in moeten sturen. 
Zie mailadressen hierboven voor Almelo of Hengelo. 
 
 Je levert een bewijs aan bij de aanvraag d.m.v. een screenshot, pdf of foto bij de mail. 
 Je ouders zijn op de hoogte van de verlofaanvraag en daar zit een bewijs van bij de mail.  
 Zonder bewijs word je verlofaanvraag niet behandeld.  
 Als de directeur niet akkoord gaat, dan gaat er een signaal naar de teammanager met reden van 

afwijzing.   
        

1.4 Ziekmelden  
Ziek bij de start van de schooldag  
Jonger dan 18  
 Jouw ouder/verzorger mailt tussen 08.00-09:30 uur naar studentenzaken:  Zie mailadres 

hierboven voor locatie Almelo. 
 In de mail staat een vermelding van naam, geboortedatum, klas en reden.  
 Jouw ouder/verzorger krijgt automatisch per mail een bericht van de ziekmelding.   

 
18 jaar en ouder  
 Je stuurt een mail tussen 08.00-09:00 uur naar Studentenzaken, zie mailadres hierboven voor 

locatie Almelo. 
 In de mail staat een vermelding van naam, geboortedatum, klas en reden.   



7 
 

Ziek tijdens de les 
 Meld je af bij de docent waar je op dat moment les van hebt en stuur een mail met het tijdstip 

waarop je de les hebt verlaten naar studentenzaken: Zie mailadressen hierboven voor Almelo of 
Hengelo. 

 
Daarnaast ligt er bij de administratie een formulier waarmee je dit ook schriftelijk aan kunt geven. 
Vraag je docent of slb’er waar je dat formulier kunt vinden. 
 

Ziek tijdens BPV 
Meld dit voor de aanvangstijd bij het bedrijf waar je de BPV volgt én bij school via studentenzaken: 
Zie mailadres hierboven voor locatie Almelo. 
         

         

  


