VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK
De aanvraag vrijstelling dient door de ouders/verzorgers bij voorkeur ten minste
acht weken voor het gevraagde verlof bij de school schriftelijk te zijn ingediend.
Indien u korter dan 8 weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet
worden gegarandeerd.
Gegevens aanvrager:
Voorletters en achternaam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek voor:
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Groep:
Periode:
Van (eerste dag):
Tot en met (laatste dag):
Reden van het verzoek (zie achterzijde):

(voeg zo mogelijk ondersteunende stukken toe)
Heeft u nog (een) kind / kinderen op een andere school voor wie u ook verlof aan moet vragen?
ja / nee
Zo ja, welke school:
Datum aanvraag:

Handtekening aanvrager:

__________________________________________________________________________________
BESCHIKKING
Ik heb besloten de hierboven aangevraagde vrijstelling van schoolbezoek wel / niet te verlenen.
Reden:

Datum:

Handtekening

Naam en functie:
Bezwaar
U kunt binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit
bezwaarschrift moet worden opgenomen: - uw naam en adres - beschrijving van de beschikking - gronden van bezwaar.
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VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK
Er zijn drie artikelen op grond waarvan u vrijstelling van het schoolbezoek (verlof) kan worden verleend:
Artikel 11 onder f, vakantieverlof
Op grond van artikel 11 onder f en 13a, tweede lid van de leerplichtwet 1969 is om buiten de schoolvakantie
op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld
schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar. Dit mag in geen geval in de eerste twee
weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien. Als
er dus een tweede verzoek in hetzelfde schooljaar wordt gedaan door de ouders mag de directeur daarover
niet beslissen. Dit verzoek zal worden afgewezen.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
 Familiebezoek in het buitenland;
 goedkope tickets in het laagseizoen;
 Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 vakantiespreiding;
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen in het gezin uit het gezin al of nog vrij zijn;
 eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 samen reizen/in konvooi rijden;
 kroonjaren;
 sabbatical;
 wereldreis/verre reis;
 deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Artikel 11 onder g, verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor het verlof:
 Verhuizing: maximaal één dag;
 voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden:
maximaal 10 dagen;
 huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad:
o binnen de woonplaats: maximaal één dag;
o buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
o buiten Nederland, maximaal 5 dagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie
trouwakte);
 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
 ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aanverwanten tot en met
de derde graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 overlijden van bloed- en aanverwant:
o 1 ste graad: maximaal 5 dagen;
o 2 de graad: maximaal twee dagen;
o 3 de en 4de graad: 1 dag;
Buiten Nederland maximaal vijf dagen.
 voor een andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden:
maximaal 10 dagen.
Artikel 13. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
- Alleen voor religieuze feestdagen wordt maximaal één dag per feest verlof verleend, ongeacht de duur van
het feest.
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