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f
l
AANT
artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtaet 1969
Dit formulier dient door de aanvrager te worden ingevuld.

Aan de directeur van
1 Gegevens van de aanvrager

te
: ouder(s)/verzorger(s)

Voor!etter(s) en achtemaam :
Adres

Postcode en plaats

Telefoon (privC of werk)

.......................................................................................................................................................................................
: ....................
.

2 Gegevens van de leerling(en)

Vooma(a)m(en)en achteinaam :
Geboortedatum

: ...........................................................................................

groeplleerjaar : ................................................................

Vooma(a)m(en)en achtemaam :
Geboortedatum
3 Gegevens van de gevraagde vrijstelling

periode

: van ..................................................................................

dm : ...................................................................................

reden

......................................................................................................................................................................................................................

(zonodig op een bijlage verder toelichten)

4 Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken

Vooma(a)m(en)en achtemaam : ...................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum
Naam school

: .....................................................................................

te

Vooma(a)m(en)en achternaam :
Geboortedatum
Naam school
5 Ondertekening

datum:

...........................................................................................................

Inleveren
ni,j te voegen stukken
Informutie

handtekening:

..........................................................................................

Ingevulde formuliercn nioet u zo rnogeli.jk acht weken \,an tevoren indienen bij tle directcur van de school.
lndicn de a;invr;lag wordt ingediend op grand van artikel I I onder f, dient een fewtarrncrkte (niet voorgedrukre)
wcrkgeversverkl;~ringte worden overgelegd.
Als u nog vragen heeft, kutit u zich richten tot de Icerplichtambtenaar van uw gemeente.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

1 Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minirnaal acht weken van
tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof indien:
Wegens de specifieke aard van het beroep van CCn van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan;
(een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiele schoolvakanties
mogelijk is).
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
ECnmaal per schooljaar worden verleend;
Niet langer duren dan tien schooldagen;
Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2 Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige ornstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar
of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de
school te worden voorgelegd.
Oprnerking:
'andere' gewichtige omstandigheden betekent dat het gaat om omstandigheden die niet onder artikel 1 1 onder
a t/m f vallen.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
Voor verhuizing voor ten hoogste CCn dag;
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste
twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graat, duur in overleg met de directeur van
de school;
Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of
aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of
vierde graad voor ten hoogste CCn dag:
Bij 25-,40-, en 50-jarig arnbts.jubileum en 12 It2-, 25-,40-,SO- en 60-jarig huwelijksjubileurn van bloed- of
aanverwanten t/m de vierde graad voor CCn dag;
Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

3 Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schoo1,jaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op groncl van artikel 14, lid 3 van de
Leerplichtwet I969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minirnaal zes wekcn van tcvoren, via de
directeur van de school, aan de leerplichtamhtenaar van de woongemcente van de leerling te worden voorgelegd.
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien:
De ouders van de leerling cen verklaring van ecn arts of een rnaatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit
blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinslcdcn.
Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vcrmoedeli.jk ongeoorloofd
schoolverzuim. Tepen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houdcn, zal proces-vcrbaal
worden opgemaakt.

