
  

 
 

 
 
FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK  
Artikel 11 sub f of artikel 11 sub g, van de Leerplichtwet 1969  
 
Aan de directeur van:                                                               te: ________________________________                      
 
 
1. Gegevens van de aanvrager (ouder(s)/verzorger(s)):  
 
Achternaam  :_______________________________________ Voorletter(s):______________ 
 
Adres   :_________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats :_________________________________________________________________ 
 
Telefoon (privé of werk) :_________________________________________________________________ 

 
 
2. Gegevens van de leerling(en)  
 
Achternaam : _________________________________________________ Voorletter(s): __________  
Geboortedatum : _____________________________ groep/leerjaar: ____________________________ 
 
Achternaam : _________________________________________________ Voorletter(s): __________ 
Geboortedatum : _____________________________ groep/leerjaar: ____________________________ 
 
Achternaam : _________________________________________________ Voorletter(s): __________ 
Geboortedatum : _____________________________ groep/leerjaar: ____________________________ 
 
 
3. Gegevens van de aangevraagde vrijstelling  
 
Periode  : van _________________ t/m ___________________  
 
reden(zonodig op een bijlage verder toelichten):  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken  
 
Achternaam : ______________________________________________________ Voorletter(s): ___________  
Geboortedatum : ______________________________________________________________________________  
Naam School : ________________________________________________te: ___________________________ 
 
Achternaam : ______________________________________________________ Voorletter(s): ___________  
Geboortedatum : ______________________________________________________________________________  
Naam School : ________________________________________________te: ___________________________ 
 
 
5. Ondertekening  
 
Datum: _______________________________________ Handtekening: _____________________________________  

 
Inleveren - Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van tevoren indienen bij de directeur van de school. 

 
 

 



  

 
 

 
 
Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AwB) kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit bezwaarschrift moeten worden opgenomen: 
 
- Uw naam en adres, de datum 

- Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

- Gronden van het bezwaar 

Na het indienen van het bezwaar kunt u de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondisementsrechtbank 
om een voorlopige voorziening verzoeken. Griffierecht is dan verschuldigd. 
 
Informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 



 
 

 

AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE OF VERLOF  
 
Leerplicht  
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij 
krijgen. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer 
verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!  
 
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Extra verlof 
kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open 
overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de 
directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al 
gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze 
feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.  
 
Vakantie  
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd niet kan. Alleen als u kunt aantonen dat u 
een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, 
kan extra verlof worden verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te 
krijgen.   
  
Vrij door overmacht  
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van 
de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de 
invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de 
leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en 
zijn gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen!  
  
Extra vrij mogelijk   

•       Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind  

•       Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders  

•       25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders  

•       Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind   

•       Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind  

•       Verhuizing van gezin    
   
Geen extra vrij mogelijk  

•       Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).  

•       Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het 
laagseizoen).   

•       Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.  

•       Familiebezoek in het buitenland.  

•       Het argument ‘mijn kind is nog jong’.  

•       Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.  
  
Het aanvragen van verlof kan schriftelijk met gebruikmaking van het aanvraagformulier. Meer informatie kunt u 
vinden op https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/leerplicht-en-startkwalificatie. 
Ingevulde formulieren kunnen bij de leerkracht van uw kind worden ingeleverd.  

 

https://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen/leerplicht-en-startkwalificatie

