FORMULIER VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en ten minste zes weken van tevoren bij de directeur of
leerplichtambtenaar te worden ingediend. Indien deze termijn niet is aangehouden, moet door de
aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd
Aan de directeur van (naam school):……………………………………………………………………………………………………
Te (vestigingsplaats):……………………………………………………………………………………………………………………………..
1.

Gegegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd
(Naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)

Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Eerste voornaam en overige voorletters: ……………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: ……………………………………………………….. Woonplaats: ………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………….
2.

Gegegevens van de leerling van dezelfde school voor wie vrijstelling wordt
aangevraagd

(Naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)

KIND 1

KIND 2

Achternaam: ………………………………………………….. Achternaam: ………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………….. Voornaam: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………. Adres: ………………………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………………….. Woonplaats: ………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………. Geboortedatum: ………………………………………..
KIND 3

KIND 4

Achternaam: ………………………………………………….. Achternaam: ………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………….. Voornaam: …………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………. Adres: ………………………………………………………..
Woonplaats: ………………………………………………….. Woonplaats: ………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………. Geboortedatum: ………………………………………..
Heeft u kinderen op andere scholen?

ja

Zo ja, dient u ook bij die scholen een verzoek in te dienen.

nee

2.

Datum/periode en reden van de gevraagde vrijstelling schoolbezoek wegens een
gewichtige omstandigheid (vakantie valt hier niet onder):
Vrijstelling schoolbezoek wordt aangevraagd op (datum):
dan wel voor de periode van………………………………. (datum) t/m…………………………………(datum)

3.

Motivatie
Reden/aard van de aangevraagde gewichtige omstandigheid:

4.

Ondertekening ouder(s)/verzorger(s)/voogd
Datum: ………………………………………………………… Handtekening: ………………………………………………….

5.

In te vullen door de directeur
Wel/niet akkoord* (bij＜10 dagen) (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Dit formulier wordt doorgezonden naar de leerplichtamtenaar wegens overschrijding van
de 10-dagen grens.
Ja

n.v.t.

Datum: ………………………………………………………… Handtekening: ………………………………………………….
Toelichting:
Bij het begrip ‘gewichtige omstandigheden’ dient te worden gedacht aan externe, veelal buiten de wil van de
leerplichtige leerling of zijn/haar ouders gelegen omstandigheden. Artikel 11 g Leerplichtwet 1969 biedt géén
mogelijkheden voor het verlenen van verlof in verband met wereld- reizen en sabbaticals. In de rechtspraak is
uitgemaakt dat er in dat geval geen sprake is van ‘andere gewichtige omstandigheden’.

