
VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK 

obs De Stevenshof 

 
 
 

Leerplichtige kinderen moeten elke schooldag naar school. De leerplicht gaat in op de eerste dag van 

de eerste maand nadat een kind 5 jaar wordt. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden is verlof soms 

mogelijk.  

Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school.  

De aanvraag dient bij voorkeur uiterlijk 3 weken voor het gevraagde verlof bij de schoolleiding te zijn 

ingeleverd. Een reactie op het verzoek wordt binnen twee weken na het inleveren gegeven door de 

schoolleiding. Indien u korter dan drie weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet 

worden gegarandeerd. 

 
Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 en 13 van de leerplichtwet worden verleend. 
 
 
 
Gegevens van de aanvrager: 
Voorletters en achternaam: _________________________________ 
Telefoon: (privé of werk): ___________________________________ 
Datum aanvraag: ________________________ 
 
Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek voor :

Naam leerling     

Groep      

Geboortedatum     

 
Heeft u ook kinderen op andere scholen? Nee / Ja 
Zo ja : 

Naam kind:  School:  Groep/klas:  

Naam kind:  School:  Groep/klas:  

 
Het verzoek is voor de periode van: 
_______________(1e dag) tot en met ________________(laatste dag) 
 
 
 
 
Extra vakantieverlof kan worden aangevraagd als het voor het gezin niet mogelijk is 
twee weken (aaneengesloten) binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege 
de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders.  

Dit verlof : 
-mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend 
-mag niet langer duren dan 10 schooldagen 
-mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar 

 

Voor verlof wegens gewichtige en persoonlijke omstandigheden boven de tien 
schooldagen per jaar beslist de consulent leerplicht verbonden aan onze school.  
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De reden van het verzoek is:  
(juiste rondje inkleuren svp) 
 
Extra vakantieverlof. 

o Vakantie buiten de schoolvakanties, voortvloeiend uit de specifieke aard van het  
beroep van één der ouders. In dit geval moet u kunnen aantonen dat een vakantie van 
tijdens de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen kan leiden. 
Verlof is niet mogelijk vanwege organisatorische problemen binnen het bedrijf. 
 
Gewichtige omstandigheden 
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen 
zijn.  

o Voor verhuizing voor ten hoogste één dag 
o Voor het bijwonen van het huwelijk van familieleden (kaart kan gevraagd worden) 

- in de regio: 1 schooldag 
- buiten de regio: 2 schooldagen 
- in het buitenland: maximaal 5 schooldagen 

o Bij ernstige ziekte van ouders of aanverwanten t/m de vierde graad, duur in overleg 
met de directie. 

o Bij het 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag.  

o Bij overlijden van familie, duur in overleg met de directie. 
 

Verlof vanwege religieuze verplichtingen 
o Wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (max. 1 dag). 

 

Anders: 
o Reden van het verzoek: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager: 
 
 
 
 
 
Beslissingsbevoegdheid : 
 
Toestemming directie: JA / NEE  
Handtekening: 
 
 
Reden afwijzing:______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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