Verzoek om vrijstelling schoolbezoek
Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11/13 van de leerplichtwet worden verleend.

De aanvraag dient, door de ouders/verzorgers, bij voorkeur uiterlijk vier weken voor het gevraagde verlof bij de
schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien u korter dan vier weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet
worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11g), dient u, als u
deze vrijstelling niet van te voren aan kon vragen, de schoolleiding binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering
de redenen daarvan mee te delen.
Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op iedere school een apart formulier te vragen.
Door de aanvrager in te vullen:
Ondergetekende:
_________________________________________________________________________________________________
Adres:
_________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
_________________________________________________________________________________________________
Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11/13 van de Leerplichtwet 1969, voor de leerplichtige
minderjarige(n) op uw school:
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Klas/Groep

1.
2.
3.
Heeft u nog leerplichtige kinderen op andere scholen (ook Voortgezet Onderwijs)? Ja / Nee
Naam: ___________________________________________________________ School:_________________________
Het verzoek is voor de periode van:

(eerste dag) t/m

(laatste dag).

De reden van het verzoek is:
• Vakantie buiten de schoolvakanties, voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.
(werkgeversverklaring overleggen). (art. 11f). Zie beoordeling op achterzijde.
• Gewichtige omstandigheden. (art. 11g)
(geef een omschrijving en voeg ondersteunende stukken toe)
• Wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (art. 13) max. één dag.
Toelichting:

Datum:

De Astronaut
Kennedylaan 1
2324 ER Leiden

Handtekening:

T 071-2036044
E m.honders@scoleiden.nl
I www.deastronaut.nl

Beschikking (In te vullen door directie school)
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
U heeft op
bovengenoemd(e) kind(eren).

een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek ingediend voor

Ik heb besloten de vrijstelling wel / niet te verlenen.
Reden:

Datum:

Handtekening:

Bezwaar
U kunt binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit
bezwaarschrift moet worden opgenomen:
- uw naam en adres
- beschrijving van de beschikking
- gronden van bezwaar

