Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek
op grond van artikel 11f of 11g van de Leerplichtwet
In te vullen door de aanvrager

Gegevens school
School:
Adres en telefoon:

St. Jozefbasisschool
Groentelaan 29, 2292 AD Wateringen, 0174-293348

Gegevens van de aanvrager

Naam:
___________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________
Postcode:
Plaats : ______________________________________________
Telefoon: __________________ Handtekening/datum: _______________________________
Gegevens van het (de) kind(eren) voor wie vrijstelling wordt aangevraagd:
Naam
Geboortedatum
Groep

Geslacht
M/V
M/V
M/V

Gegevens van kind(eren) die een andere school bezoeken:
Naam :
Naam school:

Geboortedatum: ______________
Plaats: _____________________

Naam:
Naam school:

Geboortedatum: ______________
Plaats: _____________________

Gegevens van het gevraagde verlof:

Periode van ___________________________ t/m :_________________________________
De reden (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is), zie uitleg op de volgende bladzijde:
o

vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep
van één der ouders (artikel 11 f) met een maximum van tien schooldagen en niet vallend in de

eerste 2 weken na de zomervakantie
o

u dient een werkgeversverklaring bij te voegen
gewichtige omstandigheden, die buiten de wil van de aanvrager gelegen zijn (artikel 11g)
geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken bij

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Handtekening directeur voor akkoord:
Datum:

Z.O.Z.

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek
op grond van artikel 11f of 11g van de Leerplichtwet
In te vullen door de aanvrager

Vakantie buiten de schoolvakanties, artikel 11f
wordt bij voorkeur 8 weken van te voren aangevraagd en kan uitsluitend worden verleend indien de
leerling, vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers, alleen buiten
de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden
ingeleverd waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële
schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen
• het dient hierbij te gaan om de enige gezamenlijke vakantie van het gezin in het betreffende
schooljaar;
• vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien
schooldagen;
• vakantieverlof mag nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Geen reden voor vakantie buiten de schoolvakanties zijn:
• goedkopere vakantiemogelijkheden
• familiebezoek in het buitenland
• reeds gekochte tickets
• meerdere jaren niet op vakantie geweest
• door anderen betaalde vakantie
• ontlopen verkeersdrukte
• “er wordt toch geen les gegeven”
• kinderen in uw gezin die op een andere school zitten
en al vrij hebben.
Gewichtige omstandigheden, artikel 11g
In bepaalde situaties zijn bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per
schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn
omstandigheden die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen.
• voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland
maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het
buitenland maximaal 5 schooldagen.
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en
met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
– In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
– In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
– In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
– In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal
10 dagen.
Over verlofaanvragen buiten de reeds genoemde verlofregeling beslist de leerplichtambtenaar van
de gemeente Westland.

Z.O.Z.

