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Wij gaan ervanuit dat uw kind vijf dagen per week op school is en meedraait met de groep. Óók als het 4 
jaar is en officieel niet leerplichtig. Het is in het belang van het kind en de groep dat er structuur en 
regelmaat is. Daarom willen wij u verzoeken geen pretverlof aan te vragen als uw kind 4 jaar is en slechts bij 
zwaarwegende omstandigheden een verlofverzoek in te dienen. U kunt dit formulier inleveren bij de 
administratie. 
 

In te vullen door de aanvrager: 
Ondergetekende, 

Naam :   .................................................................................................................................................  

Adres :   .................................................................................................................................................  

Postcode en Plaats :   .................................................................................................................................................  

Telefoon :   .................................................................................................................................................  

Verzoekt vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek voor : 

 Kind 1 Kind 2 Kind 3 

Naam leerling 
   

Geboortedatum 
   

Zit in groep 
   

 
Voor de periode van  ............................................................   t/m  .............................................................................  

Reden van het verzoek:  ..............................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

(U kunt indien nodig een begeleidend schrijven toevoegen. Bij een aanvraag voor huwelijk/bruiloft de 

uitnodiging toevoegen. Bij overlijden het bericht van overlijden toevoegen.) 
 

Wanneer het een verzoek om vakantieverlof betreft, dient een (werkgevers)verklaring te worden bijgevoegd. 
Hieruit moet blijken dat u niet tijdens één van de reguliere vakanties op vakantie kunt gaan. Indien het verzoek 
om andere gewichtige omstandigheden gaat, ook graag hiervoor eventuele documenten toevoegen. Op de 
andere zijde vindt u meer informatie. 

 
Datum:   ....................................  Handtekening aanvrager: ......................................................................................  
 
In te vullen door de school: 
 
Het gevraagde verlof wordt  WEL  /  NIET  verleend om de volgende reden(en): 
 
1. De aanvraag voldoet   WEL  /  NIET  aan de onder de richtlijnen beschreven voorwaarden 

2.  ..............................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................  

 

Datum:   ..................................  Handtekening administratie: .....................................................................................  

Aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek  
(artikel 13a en 14 van de leerplichtwet) voor minder dan 10 schooldagen 
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Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties 
 
Het compleet ingevulde formulier dient 8 weken van te voren te worden ingediend bij de 

directeur/administratie van de school! 

 

1. Vakantie (art. 13a) 

Vakantieverlof kan alleen worden gegeven wanneer ouders of verzorgenden vanwege de specifieke aard 

van het beroep van één van hen niet binnen één van de schoolvakanties met de kinderen op vakantie 

kunnen gaan (artikel 13a van de Leerplichtwet 1969). Een verzoek dient dan ook vergezeld te gaan van een 

werkgeversverklaring waaruit dit blijkt. 

Een verzoek kan maar éénmaal per jaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen. Bovendien 

kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven wanneer dit verzoek betrekking heeft op 

de eerste twee lesweken van het schooljaar 

 

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder (art. 14 lid 1) 

Leerplichtwet 1969 Artikel 11  Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de 

school waarop hij is ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren 

heeft bereikt alsmede de partieel leerplichtige jongere zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de 

instelling geregeld te bezoeken, indien 

Lid g.  de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school onderscheidenlijk de 

instelling de instelling te bezoeken. 

 

Gewichtige omstandigheden 

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet, buiten de wil van de leerling of de ouders zijn 

gelegen. Zo valt te denken aan: 

 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 

 Verhuizing (ten hoogste 1 dag); 

 Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3
e
 graad (1 of ten hoogste 2 

dagen); 

 Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3
e
 graad (duur in overleg met de 

directeur van de school); 

 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1
e
 graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- en 

aanverwanten in de 2
e
 graad (ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3

e
 of 4

e
 graad (1 

dag); 

 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijks jubileum van 

ouders of grootouders (1 dag). 

N.b. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt  

 

3. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of meer (art. 14 lid 3) 

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per 

schooljaar dient via de directeur/rector van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te 

worden ingediend. Vraag daarvoor op school naar een aanvraagformulier voor vrijstelling voor meer dan 10 

schooldagen. 

 

Waarschuwing. 

De directeur/rector is volgens de Leerplichtwet 1969 verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te 

doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van 

school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

Als u vragen heeft over deze richtlijnen en/of de Leerplichtwet kunt u zich richten tot 

Angela de Jong, 0297-513235. Zij is de leerplichtambtenaar van de gemeente Ouder-Amstel. 


