
Formulier aanvraag vrijstelling 
van geregeld schoolbezoek

(Artikel 11 onder F of Artikel 11 onder G van de leerplichtwet 1969

Ondergetekende:

Naam aanvrager:  

Adres:

Postcode Woonplaats:

Telefoon

Verzoekt toestemming extra verlof voor:

Achternaam leerling:

Geboortedatum:   Huidige school:

Voornaam:

Voor de periode:

1e verlofdag:  laatste verlofdag:  Totaal aantal schooldagen: 

Nadere informatie:

Aantal schoolgaande kinderen in het gezin:  

Indien er sprake is van schoolgaande kinderen in het gezin die ingeschreven zijn op een andere school, wilt u dan hieronder de naam, 
geboortedatum en school invullen. De school kan dan contact opnemen voor overleg. 

Naam:  Geboortedatum:  School:

Naam:  Geboortedatum:  School:

Naam:  Geboortedatum:  School:

Is er reeds eerder een aanvraag voor extra verlof ingediend? Ja Nee

Indien ja, welk schooljaar: Van wanneer:  Tot wanneer:  

Zat uw kind toen ook op bovengenoemde school? Ja Nee

Indien nee, welke school:

Heeft u over deze aanvraag zelf reeds contact gehad met de leerplichtambtenaar ? Ja Nee

Indien ja, wanneer: Naam leerplichtambtnaar:

Wat was het advies?:



Reden voor de aanvraag verlof buiten de schoolvakantie:

Gewichtige omstandigheden, namelijk:  

Andere reden(en) ,bijvoorbeeld een 
vakantieperiode verplicht door de 
werkgever (indien gewenst kan een 
uitgebreide motivatie als bijlage met deze 
aanvraag worden meegestuurd).:  

Aldus naar waarheid ingevuld:

Naam aanvrager:  

Plaats  

Datum:  

Handtekening: 

In te vullen door de teamleider van de school:
Indien nodig kan telefonisch advies worden ingewonnen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ondergetekende heeft wel Geen
bezwaar voor het verlenen van dit extra verlof op grond van de hieronder beschreven 
argumentatie.

 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hier tegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na 
dagtekening van de beslissing gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de teamleider.

Handtekening 
Teamleider: 

Plaats  

Datum:  
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