
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK 
op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 

 

In te vullen door aanvrager   

Ingevulde formulieren moeten zo mogelijk vier weken van te voren worden ingediend bij de 
directeur van de school of, in geval van gewichtige omstandigheden, als dat niet mogelijk is, 
uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de verhindering.  

Informatie:  

Informatie over vrijstelling is verkrijgbaar bij de school of de leerplichtambtenaar van uw 

woongemeente.  

 

Naam van de school: Kindcentrum O3 

Adres van de school: Zaanstraat 25, 2515 TM Den Haag 

 

Gegevens van de aanvrager:   

Naam :_____________________________________________________________________   

Adres :_____________________________________________________________________  

Postcode :______________ Plaats:______________________________________________  

Telefoon privé :_____________________ Telefoon werk:____________________________   

Handtekening ouder:_________________________________________________________   

  

Gegevens van het (de) kind(eren) voor wie vrijstelling wordt aangevraagd:   

Naam :___________________________________________ klas/groep:______ 

Geboortedatum :___________________________________ geslacht: M  /  V 

Naam :___________________________________________ klas/groep:______ 

Geboortedatum :___________________________________ geslacht:  M  /  V  

Naam :___________________________________________ klas/groep:______ 

Geboortedatum :___________________________________ geslacht: M  /  V 

 

Gegevens van het gevraagde verlof:   

Periode van ________________________(eerste dag) t/m____________________(laatste dag)  



De reden (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):  

O vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het 

beroep van één der ouders (artikel 11 onder f)  Werkgeversverklaring bijsluiten!   

O gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g), zijnde omstandigheden, die buiten de 

macht van aanvrager gelegen zijn (Geef een omschrijving van de omstandigheden 

(bruiloft/feest/jubileum en voeg ondersteunende stukken bij)   

Voorwaarden vakantieverlof ex artikel 11 onder f   

Dergelijk verlof mag slechts één maal per schooljaar verleend worden voor maximaal 10 

aaneengesloten schooldagen. De periode mag niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe 

schooljaar vallen.   

  

In te vullen door de directie.   

De door u gevraagde vrijstelling kan ik toestaan/ niet toestaan/ ten dele toestaan voor :  

……  dag(en) en wel om de volgende redenen:   

O Er is niet voldaan / voldaan aan de geldende voorwaarden van de Leerplichtwet.   

O Er is (on)voldoende duidelijk waarom een vrijstelling schoolbezoek dringend noodzakelijk is 

en waarom niet gebruik kan worden gemaakt van de vastgestelde vakantieperioden.   

O De gevraagde werkgeversverklaring ontbreekt / is onvolledig.  

O Uw kind is niet leerplichtig (4 jaar).   

O Andere redenen, namelijk uw situatie valt buiten de onder “gewichtige redenen” genoemde 

situaties en er is onvoldoende grond om uw situatie als “gewichtige redenen” aan te merken.   

O Andere redenen nl.: ………………………………………………………………………………………………………………   

Handtekening directeur:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


