
FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK voor 10 dagen of minder, 

Wegens vakantieverlof of andere omstandigheden (artikel 11 sub f en 11 sub g) 

Aan de directeur van de: Alfons Ariëns, Harderwijk 

 

1 Gegevens van de aanvrager / ouder(s) / verzorger(s) 

 Voorletters en achternaam:  ______________________________________ 

 Adres:      _______________________________________________________ 

 Postcode en woonplaats:  ________________________________________ 

 Telefoon:    _______________________________ 

 

2 Gegevens van de leerling(en) 

 Voornaam en achternaam:  ______________________________________________________ 

 Geboortedatum:   _________________________  groep: _____________________ 

Voornaam en achternaam:  ______________________________________________________ 

 Geboortedatum:   _________________________  groep: _____________________ 

Voornaam en achternaam:  ______________________________________________________ 

 Geboortedatum:   _________________________  groep: _____________________ 

Voornaam en achternaam:  ______________________________________________________ 

 Geboortedatum:   _________________________  groep: _____________________ 

 

3 Verlof 

Periode verlof van:  ________________________     t/m: ______________________ 

Aantal dagen:  ________________________ 

 

4 Reden van het verzoek 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5 Gegevens van broer(s) en/of zus(sen) voor wie op een andere school verlof wordt gevraagd 

 Naam: ______________________ School: ________________________________ 

 Naam: ______________________ School: ________________________________ 

 

6 Bijlagen 

Werkgeversverklaring          O  Ja O  Nee 

Medische verklaring          O  Ja O  Nee 

 

7 Ondertekening 

 Datum: _____________________  Handtekening: __________________________________ 

In te vullen door de directeur van de school 

Het verlof wordt          O verleend               O niet verleend 

Toelichting:  

________________________________________________________________ 

                                                                                                  Handtekening directeur:  

 



Leerplicht en verlof: 

 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 

Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering 

op deze regel mogelijk. 

 

 

Op vakantie onder schooltijd: 

 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen toestemming worden gegeven als uw kind tijdens de 

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (een) van de 

ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per jaar uw kind vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan 

plaatshebben. Het moet de enig mogelijke gezinsvakantie in dat jaar zijn.  

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aan van het beroep én 

de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. De aanvraag moet 8 weken van tevoren bij de directeur 

worden ingediend, de verlofperiode max maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de twee eerste 

weken van het schooljaar vallen. Overigens komt het met 12 vakantieweken per schooljaar nauwelijks nog 

voor dat een gezin in geen enkele schoolvakantieperiode met vakantie kan gaan vanwege specifieke aard van 

het beroep van een van de ouders. 

 

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen: 

 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als 

regel geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze 

van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden. 

 

 

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

 

Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerlinge liggen, denk bijvoorbeeld aan: 

verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 4e graad (1 dag, bij grote afstanden 2 dagen); overlijden 

van bloed- en aanverwanten t/m 4e graad, (1 tot 4 dagen afhankelijk van familiegraad); ernstige ziekte van 

bloed- en aanverwanten t/m 4e graad (in overleg met schooldirectie); gezinsuitbreiding (1 dag); calamiteiten 

(te beoordelen schooldirectie). 

 

Verlof wegens bijzondere gebeurtenissen langer dan 10 dagen wordt beoordeeld en afgehandeld door de 

leerplichtambtenaar. 

 

De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden: 

Familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; een uitnodiging van familie of 

vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in 

verband met (verkeers)drukte; verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin nog of al vrij zijn. 

 

Boete 

 

Met de scholen zijn afspraken gemaakt om luxe verzuim onmiddellijk te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij luxe verzuim wordt vrijwel altijd een proces verbaal opgemaakt. 

 

 

 

Ingevulde formulieren moet u zo 

mogelijk zes weken van te voren 

indienen bij de directeur van de 

school. 

Toelichting 

Vrijstelling op grond van artikel 

11a kan alleen aangevraagd 

worden om overbelasting van het 

jonge kind te voorkomen. 

Informatie 

Als u nog vragen heeft, kunt u 

contact opnemen met de 

consulent van leerplicht/RMC van 

Leerlingzaken 0341-474480 

 


