
 

 

 

 

 

    

Aanvraagformulier Vrijstelling schoolbezoek 
Op grond van artikel 11 van de leerplichtwet 1969 

In te vullen door de aanvrager. 

 
Ingevulde formulieren moeten zo mogelijk acht weken van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. 

Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd. 
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

 

Gegevens van de aanvrager: 

 

Naam :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode:…………………………………………………Plaats……………………………………………… 

 

Telefoon privé: …………………………………………..Telefoon werk……………………………………. 

 

Gegevens van het ( de ) kind(eren) voor wie vrijstelling wordt aangevraagd: 

Naam     Geboortedatum  Groep  Geslacht 

 

……………………………………  ………………..  ……….      M/V 

 

……………………………………  ………………..  ……….      M/V 

 

……………………………………  ………………..  ……….      M/V 

 

……………………………………  ………………..  ……….      M/V 

 

Gegevens van het gevraagde verlof: 

Periode van ………………………………………… t/m ………………………………………………. 

De reden (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is) 

O Vakantie buiten de schoolvakanties uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep 

    van één van de ouders (artikel 11 onder f) werkgeversverklaring bijsluiten! 

O gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g) Geef een omschrijving van de omstandigheden 

     en voeg ondersteunende stukken bij. 

 

Reden van het gevraagde verlof 

Geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken (kaart) bij 

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

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

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

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

 

Ondertekening 

Plaats………………………Datum…………………….Handtekening………………………………………… 

 



 

 

 

 

Er kan verlof aan worden gevraagd om twee redenen: 
Vakantieverlof 

Verlof voor gewichtige omstandigheden. 

 

Vakantieverlof 
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om 

eenmaal per jaar tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de 

schoolleiding vrij gegeven worden.  

 

De aanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij de directie moet worden ingeleverd. 

 

Bij de aanvraag dient dan een werkgeversverklaring gevoegd te worden, waaruit dit blijkt. 

Van belang hierbij is dat:  

 - De aanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend  

 - De verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag beslaan  

 - De verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.  

 

Een leerling die in de zomervakantie gewoon op vakantie gaat, mag dus geen verlof aanvragen voor een 

wintersportvakantie, omdat bijvoorbeeld de vader in de krokusvakantie geen verlof kan nemen. 

 

Gewichtige omstandigheden 
Voor enkele gewichtige omstandigheden kan eveneens verlof worden aangevraagd:  

 - Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden  

 - Verhuizing (hoogstens 1 dag)  

 - Huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de 

    plaats, waar huwelijk wordt gesloten)  

 - Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met schoolleiding)  

 - Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), in de 2e graad (ten 

    hoogste 2 dagen), in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag)  

 - Het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum 

    van ouders of grootouders (1 dag) 

  

Voor een overzicht van de graden van verwantschap verwijzen we u naar de site. 

 

Geen redenen voor verlof zijn:  

 - Familiebezoek in het buitenland  

 - Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. Een speciale aanbieding  

 - Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden  

 - Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan  

 - Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte  

 - Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband  

 - Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben  

 - Een fout geboekte vakantie.  

 

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren, of 

als dit niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingeleverd. 

 

Om zicht te houden op het verzuim, dient ook voor 4-jarigen de afwezigheid gemeld te worden bij de directie 

(formulier). 

 

Over verlofaanvragen buiten de reeds genoemde verlofregeling beslist leerplichtambtenaar van de gemeente 

Westland. In de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te 

nemen. 

 


