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Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek 

Op grond van art.11 van de leerplichtwet 1969 

In te vullen door de aanvrager 

Inleveren: 

Ingevulde formulieren dient u in te leveren bij de directeur zo mogelijk 4 weken van te voren, of indien in geval 
van gewichtige omstandigheden als dat niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering. 

Informatie: 

Informatie over vrijstellingen is verkrijgbaar bij de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 

Naam van de school: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Adres van de school: ……………………………………………………………………………………………………………………...………….. 

Gegevens van de aanvrager: 
Voor- en achternaam:  ………..………………………………………………………………………………………………..... 
Adres:     …………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en woonplaats:  ……………………….………………………………………………..………………………………….. 
Telefoon (privé/ werk):  …………………………………………………………………...………………………………………... 

Gegevens van het/de kind(eren) op deze school voor wie vrijstelling wordt gevraagd:  
 
Voor- en achternaam: ……………………………………………  Klas/groep ………………… 
Geboortedatum:  ……………………………………………  Geslacht: M/V/ 
 
Voor- en achternaam: ……………………………………………  Klas/groep …………………. 
Geboortedatum:  ……………………………………………  Geslacht: M/V/ 
 
Voor- en achternaam: …………………………………………… Klas/groep …………………. 
Geboortedatum: ……………………………………………  Geslacht: M/V/ 
 
Zitten er leerplichtige kinderen uit dit gezin op een andere school?: Ja/Nee 
 
Zo ja, op welke school(scholen):  ………………………………………………………………………………...…………... 
      ……………………………………………………………………………...……….…….. 
      ……………………………………………………………………………...………………. 

Gegevens van het gevraagde verlof: 

Periode van (eerste dag) ………………………………………………. t/m (laatste) dag ………….……… 
 
De reden (aankruisen wat van toepassing is): 
 
 Vakantie buiten de schoolvakanties: uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep 

van één der ouders (art.11 onder f) 

 
 (Zorg indien van toepassing, voor een werkgeversverklaring) 
 
 Gewichtige omstandigheden (art.11 onder f) 

 Geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken bij: 
 …………………………………………………………………………………..……………….…………………………….… 
 ……………………………………………………………………………………...……………………………………….…… 
 ……………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
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Beslissing aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek 

Op grond van art.11 van de leerplichtwet 1969 

Aan: ……………………………………………………………...……………… (naam aanvrager) 

 ……………………………………………………….………………………(adres) 

 ………………………………………………..…………………………….(postcode + woonplaats) 

         Plaats, datum: …………………………………………………. 

Als reden voor het verzoek is door u aangevoerd: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 Wanneer uw aanvraag vakantieverlof betreft of verlof t/m 10 dagen wegens gewichtige 
omstandigheden, dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. 

 Wanneer uw aanvraag gewichtige omstandigheden voor een periode van meer dan 10 dagen betreft, 
ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. 

  De door u gevraagde vrijstelling sta ik toe, 
 
 De door gevraagde vrijstelling schoolbezoek sta ik NIET toe op grond van artikel 11 (onder lid ….) van de 

Leerplichtwet 1969, te weten: 
 
 0 de door u aangegeven omstandigheden worden als niet voldoende gewichtig beschouwd; 
 
 0 het is onvoldoende duidelijk waarom geen gebruik gemaakt kan worden van de 
  vastgestelde vakantieperiode; 
 
 0 de gevraagde werkgeversverklaring ontbreekt; 
 0 ………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indien u  het niet eens bent met de beslissing, kunt u een bezwaarschrift indienen.  

De directeur (handtekening): 

 

 

 

Naam school: 

Adres school: 

De leerplichtambtenaar (handtekening) 


