Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek
•
•

Artikel 11 onder f, van de leerplichtwet 1969 (vakantieverlof)
Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Gegevens aanvrager, ouder(s)/verzorger(s)
Voorletter(s) en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Gegevens van de leerlingen
Voornaam en achternaam
Geboortedatum en groep
Voornaam en achternaam
Geboortedatum en groep
Voornaam en achternaam
Geboortedatum en groep

Gegevens van de aangevraagde vrijstelling
Periode
Reden

Van

tot

Beslissing directeur: Akkoord / Niet akkoord
Reden van de beslissing:

Beslissing d.d.
Handtekening
Bezwaar procedure
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van deze
beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school.

Leerplichtwet 1969: verlof buiten de schoolvakanties
1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14, lid 1,
Leerplichtwet) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan
van de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
▪ Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag
▪ Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen
maximale termijn
▪ Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3 e graad;
- in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (afhankelijk van de reisafstand)
in het buitenland maximaal 5 schooldagen
Soort bewijs: trouwkaart
▪ Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3 e
graad: geen maximale termijn
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
▪ 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: 1 e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen
Soort bewijs: rouwkaart
▪ 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 de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen
maximale termijn vastgesteld
2. Extra vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof (art. 11, onder f en art. 13a Leerplichtwet) wordt tijdig bij de directeur van de
school ingediend; bij voorkeur 8 weken van tevoren. Het verlof kan door de directeur worden verleend indien:
• Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan;
• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakantie
mogelijk is.
Hieronder valt niet: Afspraken met collega’s of vakantieroosters die door werkgevers zijn vastgesteld om
werkorganisatorische redenen.
Dit verlof mag:
• Slechts één maal per schooljaar worden verleend;
• Niet langer duren dan 10 schooldagen;
• Niet plaatsvinden in de eerst twee lesweken van het schooljaar.
3. Verlof voor meer dan 10 dagen
Dit verlof moet aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
In de volgende gevallen in ieder geval geen extra verlof wordt gegeven:
• familiebezoek in het buitenland,
• goedkope tickets in het laagseizoen,
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode,
• vakantiespreiding in den lande,
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn,
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte,
• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan,
• kroonjaren of een sabbatical,
• wereldreis/verre reis.
Opmerking
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

