
 

 
 

FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK 
artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 

 

Aan de schooldirecteur, 
 

 
Ondergetekende, Naam : ……………………………………………….. 
 
 Telefoon: : ……………………………………………….. 
  

 
verzoekt hierbij om vrijstelling van de leerplichtwet voor: 
(naam, groep, geboortedatum van kind(eren) 
 
1e kind: …………………………..………………………………………    groep: ………… 
 
2e kind: ……………………………………………………………………   groep: ..………. 
 
3e kind: …………………………………………………………………..    groep: ………… 
 
 
voor de dag / periode: ……………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
de reden van het verzoek: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Datum: ………………………  Handtekening: ………………………………. 
 

 
akkoord - niet akkoord school: 
 

Indien niet akkoord, reden: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Datum: ………………………  Handtekening: ……………..……………… 
 
 
N.B. De aandacht wordt erop gevestigd dat het verlenen van vrijstelling alleen wegens gewichtige omstandigheden mogelijk is. In de 
schoolgids  is aangegeven wanneer daarvan sprake is. Indien zich niet één van de daar genoemde situaties voordoet, moet het verzoek 
worden afgewezen. Indien de werkgever u verplicht buiten schoolvakanties vakantie te nemen, dient u samen met dit formulier een 
werkgeversverklaring in te dienen. 
 
 

 



 
 

 
Schoolverzuim en verlofregeling 
In nauw overleg met de gemeente probeert de school schoolverzuim te voorkomen. Er 
worden per groep absentielijsten bijgehouden en er wordt, wanneer het verzuim er 
aanleiding toe geeft, door de desbetreffende leerkracht of door de directeur contact 
opgenomen met de ouders. Wanneer een leerling meer dan drie achtereenvolgende 
lesdagen zonder geldende reden de school verzuimt, meldt de directeur dit aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook wanneer de directeur het verzuim van de 
leerling zorgwekkend vindt, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. 
In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij jubilea, kan op verzoek van de 
ouders/verzorgers extra schoolverlof worden verleend. Vakantieverlof buiten de normale 
schoolvakanties wordt alleen gegeven als u beslist niet in de normale vakanties weg kunt; 
bijvoorbeeld vanwege uw werk. U dient hiervan een schriftelijk bewijs te overleggen. U heeft 
dan recht op tien aaneengesloten schooldagen extra vrijaf per jaar. 
Geen bijzondere omstandigheden zijn: 

 Familiebezoek in het buitenland; 

 Vakantie in een goedkope periode of vanwege een speciale aanbieding; 

 Eerder vertrek of terugkeer vanwege verkeersdrukte; 

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen binnen het gezin nog (al) vrij zijn. 

N.B: Voor het aanvragen van extra verlof dient u het formulier “Aanvraag vrijstelling” in te 
vullen. Deze is verkrijgbaar bij de directeur of via de website van de school. 
 
De leerplichtambtenaar in de gemeente Opsterland is Mw. Aukje Mulder. 
Mail: aukje.mulder@opsterland.nl  
Telefoon: (0512) 386 35 
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