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GEMEENTE WESTLAND

Artikel 18 van de Leerplichtwet 1969

1. Gegevens aanvrager
Hier worden de gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
Van gehuwde vrouwen en weduwen dient (ook) hun meisjesnaam vermeld te worden.
voorletter(s) en achternaam
burgerservicenummer (BSN)
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer(s)

2. Gegevens school/instelling
naam
postbus of adres
postcode en plaats
telefoonnummer

3. Gegevens kind(eren) voor wie vrijstelling wordt aangevraagd
naam

geboortedatum

groep/leerjaar

geslacht

M/V
M/V
M/V
M/V

4. Gegevens kind(eren) die een andere school bezoeken
naam

geboortedatum

naam school

te

5. Gegevens van het gevraagde verlof
div014-080212 SAMJOSB

periode: van
reden

1

tot
vakantie buiten de schoolvakanties uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep van
één der ouders (artikel 11 onder f) (werkgeversverklaring bijsluiten!)
gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g)

1

a.u.b. aankruisen wat van toepassing is.
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Geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken bij:

6.

Ondertekening
plaats
datum
handtekening

schoolstempel

Voorwaarden vakantieverlof
Dergelijk verlof mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 schooldagen. De periode mag niet
vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
Inleveren
Als het verlof wordt aangevraagd op basis van de aard van de werkzaamheden van één van de ouders, moet er een werkgeversverklaring worden bijgevoegd (artikel 11f). Ingevulde formulieren moeten zo mogelijk acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school.

div014-080212 SAMJOSB

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Westland.
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