Aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
(artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) voor minder dan 10 schooldagen
In te vullen door aanvrager.
Aan de directeur van

: bs De Schittering te Hooge Zwaluwe

Ondergetekende,
Naam : _____________________________________________________________
Adres : _____________________________________________________________
Postcode + woonplaats : _____________________________________________________________
Telefoonnummer : _____________________________________________________________

Verzoekt om vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek voor,
Naam(en) leerling(en) : _____________________________________________________________
Geboortedatum : _____________________________________________________________
Leerling van groep : _____________________________________________________________
Het verzoek betreft de periode van __________________________ t/m ________________________
Reden van het verzoek : _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(indien te weinig ruimte graag uw verklaring op een bijlage toevoegen)

plaats _____________________________, datum _____________________
handtekening ___________________________________________________

In te vullen door de directeur bs De Schittering:
Het gevraagde verlof wordt wel / niet verleend, om de volgende reden(en):
1. De aanvraag voldoet wel / niet aan de onder de richtlijnen beschreven voorwaarden
2. Overig: _______________________________________________________________________
Plaats: _____________________________ , datum __________________

_________________________________________
René Luijten (directeur bs De Schittering)
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na dagtekening van de beslissing gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, ofwel de
leerplichtambtenaar van de Gemeente Drimmelen (als de aanvraag meer dan 10 dagen betreft)
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Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk (minimaal 8 weken van tevoren) in bij de directeur van de
school. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De
directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt
de directeur de leerplichtambtenaar om advies.

1. Vakantie (art. 13a)
Vakantieverlof kan alleen worden gegeven wanneer ouders of verzorgenden vanwege de specifieke aard van
het beroep van één van hen niet binnen één van de schoolvakanties met de kinderen op vakantie kunnen gaan
(artikel 13a van de Leerplichtwet 1969). Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan
moet dit ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het gaat om een gezinsvakantie.
De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw
partner.
Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
Een verzoek kan maar éénmaal per jaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen. Bovendien
kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven wanneer dit verzoek betrekking heeft op de
eerste twee lesweken van het schooljaar

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder (art. 14 lid 1)
Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet, buiten de wil van de leerling of de ouders zijn
gelegen. Zo valt te denken aan:
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
Verhuizing (ten hoogste 1 dag);
e
Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3 graad (1 of ten hoogste 2
dagen);
e
Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3 graad (duur in overleg met de
directeur van de school);
e
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1 graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- en
e
e
e
aanverwanten in de 2 graad (ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3 of 4 graad (1
dag);
Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van
ouders of grootouders (1 dag).
Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.
N.b. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt

3. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of meer (art. 14 lid 3)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per
schooljaar dient via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden
ingediend. Vraag daarvoor op school naar een aanvraagformulier voor vrijstelling voor meer dan 10
schooldagen.
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