
    
  

  

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)  (artikel 

11 onder g, en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)  

  

Gegevens van de leerplichtige leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd  

  

NAAM LEERLING  GROEP  GEBOORTEDATUM  

      

      

      

      

  

3.   Gegevens van de gevraagde vrijstelling wegens een gewichtige omstandigheid (vakantie valt hier niet 

onder, dus ook niet eerder weg willen in verband met files, vluchttijden en dergelijke.)Zie toelichting:  

  

Van: ________________________________Tot:___________________________________________________  

Reden:_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Datum 

aanvraag:_____________________________________________________________________________  

Handtekening ouder/verzorger:________________________________________________________________   

  

Toelichting  

Verlof is uitsluitend mogelijk:  

• Verhuizing (maximaal één dag verlof).  

• Wettelijke verplichtingen.  

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: 1 dag.  

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: 2 dagen.  

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland: maximaal 5     

dagen.  

• Bevalling van de moeder/verzorgster (maximaal 2dagen)  

• Ernstige ziekte van ouder(s) en familieleden t/m de derde graad, waarbij u met spoed en direct 

moet vertrekken. Een maximale termijn is hiervoor niet vastgesteld. De afwezigheid kan meestal 

pas achteraf worden beoordeeld, waarbij de richtlijn is om maximaal 10 dagen toe te kennen*)  

• Overlijden van een familielid   

• Familielid in de eerste graad (maximaal vier dagen)   Familielid in de tweede graad (maximaal 

twee dagen).  

• Familielid in de derde of vierde graad (maximaal één dag).  

• Bij 25,40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25,40,50 en 60 jarig huwelijksjubileum van 

ouder(s)/verzorger(s) of grootouder(s)/verzorger(s) (maximaal één dag).  



Geen gewichtige omstandigheden zijn en dus geen recht op verlof:   

• Familiebezoek/hereniging in het buitenland;  

• Verjaardagen van (over)(groot)ouders;  

• Kroonjaren;  

• Voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van (over)grootouders;  

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;  

• Langdurige afwezigheid, zoals wereldreis of sabbatical;  

• Goedkope tickets buiten de reguliere schoolvakantie;   

• Door derden aangeboden en eventueel betaalde reis buiten de reguliere schoolvakantie;  

• Gewonnen reis buiten de reguliere schoolvakantie;  

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met top(verkeer)drukte;  

• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  

• Vakantiespreiding in Nederland;  

• Dienstroosters van werkgevers van (een van) de ouders, zoals: vervoersbedrijven, taxibedrijven, 

politie, brandweer, enzovoorts;   

• Deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijvoorbeeld sport-,     

• Muziek- of dansverenigingen; - ontluikend talent: cursussen, toernooien, specifieke  lessen ten 

behoeve van het talent *)  

• De aanwezigheid of begeleiding van onderwijskundigen is geen reden dit wel toe te staan;  

• Werknemer kan niet op skivakantie in de voorjaarsvakantie omdat andere werknemers al  gaan. 

Of: ik kan niet op vakantie omdat mijn medewerkers al weg zijn, hierdoor moet ik zelf buiten de 

reguliere vakantie gaan.  

• Een combinatie van redenen.  

  

  

  

  
Dit schrijven is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bij 

ondergetekende bezwaar indienen.  
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dagtekening van deze brief. Een bezwaarschrift moet 

zijn ondertekend, van een datum zijn voorzien ne vermelden:  
-uw naam en adres  
-omschrijving van het bestreden besluit  
-gronden van het bezwaar  

  

  

  

  

  

VERKLARING VAN DE SCHOOL  

  

  

o Akkoord, ___________________________________________________________________________  

  

o Niet akkoord omdat  

  

___________________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________________  

  

  

  

Datum: _____-_____-_____        Handtekening directeur:_______________________  

  

  

  
  
Belangrijk  
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden. 

Tegen ouder/verzorgers die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.   
                

   

     


