Formulier aanvraag vrijstelling schoolbezoek
Naam ouder/ verzorger
Datum aanvraag
Adres
Telefoon
Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek/ leerplicht voor zijn/haar kinderen:
Naam
Groep
Naam
Groep
Naam
Groep
Naam
Groep
Verlofperiode:
Datum/data
Vanaf:
Verklaring omtrent redenen aanvraag vrijstelling schoolbezoek:

Bijgevoegde bijlagen
o Verklaring werkgever
o Verklaring arts
o Kopie kaart afscheid, feest e.d.
o Anders:
Handtekening

Tot en met:

Datum:

IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR
Uw verzoek tot vrijstelling schoolbezoek is wel / niet toegekend.
Uw verzoek is afgewezen omdat:
- Er geen wettelijke basis is waarop goedkeuring verleend kan worden.
- Anders:
Handtekening

Gerwen , (datum aanvraag invullen)

Bij de schoolleiding kan een verzoek ingediend worden tot vrijstelling van schoolbezoek
gewichtige redenen. Daaronder wordt volgens de leerplichtwet het volgende verstaan:
A. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Hierbij moet gedacht worden aan omstandigheden die nauw samenhangen met de persoonlijke
situatie van de leerling in familieverband:
1) Zware ziekte van ouders.
2) Gevaarlijke, besmettelijke ziekte in het gezin.
3) Sterfgeval in het gezin en naaste familie: ouders, grootouders, broers en zussen, ooms
en tantes, neven en nichten.
4) Huwelijk van een gezins- en/of familielid: ouders, grootouders, broers en zussen, ooms
en tantes, neven en nichten.
5) 12 ½ -jarig huwelijksjubileum van ouders.
6) 5b. 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
7) 25-, 40-, 50- en 60-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.
8) Koninklijke onderscheiding van ouders.
B. Extra verlof voor vakantie.
-Persoonlijke voorkeur:
In beginsel kan geen extra verlof voor vakantie worden gegeven. Met name kan de persoonlijke
voorkeur van de ouders, om vakantie te houden buiten officieel vastgestelde schoolvakanties,
nooit leiden tot extra verlof. Dat kan volgens de leerplichtwet niet worden toegestaan.
-Uitzonderingen bij omstandigheden van buiten:
Er zijn echter omstandigheden, nl. omstandigheden van buiten, die extra verlof voor vakantie
met toepassing van de leerplichtwet kunnen rechtvaardigen. Belangrijk is hierbij dat er sprake
dient te zijn van een vorm van overmacht of van feitelijke omstandigheden buiten de
invloedsfeer van de ouders.
Dit betekent tevens dat de ouders gehouden zijn aannemelijk te maken, dat zij de
omstandigheden niet over zichzelf hebben afgeroepen en dat zij al het mogelijke hebben
gedaan om het probleem zelf op te lossen.
Bij ‘omstandigheden van buiten’ valt te denken aan:
De omstandigheid, dat de ouders een beroep uitoefenen of een bedrijf voeren dat sterk op
het zomer- en toeristenseizoen is ingesteld;
Een vakantie die op doktersadvies noodzakelijk wordt geacht (doktersadvies of verklaring
overleggen);
De omstandigheid, dat de in loondienst zijnde ouder de vakantie verplicht moet opnemen,
buiten de officieel vastgestelde schoolvakanties (verklaring 2 maanden van tevoren overleggen).
De schoolleiding zal bij de beoordeling van het verzoek, om een of meer schooldagen te mogen
verzuimen, steeds de onderwijskundige belangen van de leerling en de school afwegen tegen de
specifieke persoonlijke belangen van leerling c.q. ouders.

