Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek
Artikel 11 onder f. of artikel 11 onder g. van de leerplichtwet 1969
Aan de directeur van basisschool de Lijster te Barneveld
Naam ouder/verzorger:
Adres:
Telefoonnummer:

Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek voor zijn/haar kind(eren):
Naam

Groep:

Naam

groep:

Naam

groep:

Gegevens van de gevraagde vrijstelling:
(Een aanvraag voor een periode van meer dan 10 schooldagen dient bij de leerplichtambtenaar te worden
ingediend)

Tijdsvak

Van (eerste dag):……………tot en met (laatste dag):……………………….

Reden
(zie
achterzijde
formulier)

Handtekening ouder/verzorger:
________________________

Datum:
___________________

Verklaring directie:
Ondergetekende verklaart dat vrijstelling in bovengenoemd tijdsvak wel / niet in overeenstemming is met de
wet op de leerplicht.
Datum:……………………

handtekening directie:……………………..

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het bestuursorgaan
dat de beslissing heeft genomen.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
1.

Vakantieverlof
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school vaststelt. Vrij of
extra verlof opnemen
pnemen voor vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet.
Dit kan alleen als de leerling door specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de
schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. ( artikel 11 lid f van de leerplichtwet. )
Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 onder f en 11 onder g van de leerplichtwet
dient minimaal 8 weken van te voren bij de directeur van de school te worden ingediend. Het verzoek moet
vergezeld gaan van een bewijsstuk, waaruit blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een
gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is.
Vakantieverlof op grond van bovenstaande regel mag binnen
bin
deze voorwaarden:
•
•
•

2.

Eenmaal per schooljaar worden verleend.
Niet langer duren dan 10 schooldagen.
Niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Verlof onder andere gewichtige omstandigheden (10 schooldagen per schooljaar
jaar of minder)
minder

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden dient vooraf of uiterlijk
binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
•
•
•
•
•
•
3.

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: een dag bij voltrekking binnen
de gemeente, twee dagen bij voltrekking buiten de gemeente.
Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar)
60 jaar) van ouders en/of grootouders: één dag. 25-,
25 40- of 50-jarig
ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
Ernstige ziekte van ouders, bloedbloed of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg
met directeur.
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de
directeur, ten hoogste vier dagen.
Verhuizing van gezin: één dag
Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.

Verlof in verband met het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of
of levensovertuiging
Verlof kan worden aangevraagd indien de leerling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken. U moet dit minimaal twee dagen van te voren op

school melden.
Als richtlijn
ichtlijn geldt: één dag vrij. Op school zijn de data bekend.
4.

Gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de
leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient via de directeur minimaal zes weken van
te voren worden ingediend bij de leerplichtambtenaar in de woongemeente van de leerling.

Waarschuwing
De directeur van de school is bij ongeoorloofd verzuim verplicht
verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de
woongemeente van uw kind. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces verbaal
worden opgemaakt.

Voor extra informatie zie: www.leerplicht.net

