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Dit formulier dient door de aanvrager te worden ingevuld 

 

AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK 

 artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) 

 artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden) 

 

 

Aan de directeur van __________________________________________________________ 
 

Gegevens aanvrager, ouder(s)/verzorger(s) 

voorletter(s) en achternaam  __________________________________________________________ 

adres     __________________________________________________________ 

postcode en woonplaats   __________________________________________________________ 

telefoon (privé of werk)   __________________________________________________________ 
 

Gegevens van de leerling 

voorna(a)m(en) en achternaam  __________________________________________________________ 

geboortedatum   ___________________________ groep/leerjaar ________________ 

voorna(a)m(en) en achternaam  __________________________________________________________ 

geboortedatum    ___________________________ groep/leerjaar ________________ 

voorna(a)m(en) en achternaam  __________________________________________________________ 

geboortedatum    ___________________________ groep/leerjaar ________________ 
 

Gegevens van de aangevraagde vrijstelling 

periode van   ___________________________ t/m ________________________ 

reden    __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(indien nodig op een bijlage verder toelichten) 

 
Gegevens van kinderen uit hetzelfde gezin die een andere school bezoeken 

voorna(a)m(en) en achternaam  __________________________________________________________ 

geboortedatum    __________________________________________________________ 

naam school    ___________________________ te ________________________ 

voorna(a)m(en) en achternaam  __________________________________________________________ 

geboortedatum    __________________________________________________________ 

naam school    ___________________________ te ________________________ 
 

 

Ondertekening 

datum _________________________ handtekening ________________ 

 
Inleveren 
Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk 

acht weken van te voren indienen bij de 
directeur van de school. 
 

Bij te voegen stukken 
Indien de aanvraag wordt ingediend op 

grond van artikel 11 onder f dient een 
gewaarmerkte (niet voorgedrukte) 
werkgeversverklaring te worden overlegd. 

Informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt u zicht 

richten tot de leerplichtambtenaar van uw 
gemeente.
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Richtlijnen afhandeling aanvragen extra verlof 
 

Vakantieverlof 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt 

aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 

1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de 

agrarische sector of de horeca. 

2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. 

3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. 

 

Daarbij geldt het volgende: 

- De specifieke aard van beroep wordt middels een werkgeversverklaring aangetoond. Bij een eigen onderneming 

wordt de werkgeversverklaring ingevuld door de aanvrager en moet aannemelijk worden gemaakt dat het 

beroep seizoensgebonden werkzaamheden kent. Voor beide situaties geldt dat het merendeel van de 

inkomsten slechts in de schoolvakanties kan worden verdiend. 

- Een verzoek om vakantieverlof wordt tijdig bij de directeur van de school ingediend; bij voorkeur 8 weken van 

te voren 

- Vakantieverlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend, niet langer duren dan 10 schooldagen en kan niet 

plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 

 

In de volgende gevallen wordt geen vakantieverlof gegeven: 

- omwille van vakantieroosters die (door werkgevers) zijn vastgesteld om werkorganisatorische redenen 

- wanneer het gezin buiten de zomervakantie wel in een andere schoolvakantie met vakantie kan 

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14, lid 1, Leerplichtwet) 

voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan 

de directeur van de school worden voorgelegd. Een verzoek om extra verlof voormeer dan 10 schooldagen per 

schooljaar moet bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. 

 

Richtlijnen voor het toekennen van (het aantal dagen) verlof: 

a) voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale 

termijn 

b) verhuizing: 1 dag 

c) Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad; in Nederland maximaal 

1-2 schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen (bewijs: trouwkaart of kopie trouwakte) 

d) Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e 

graad: geen maximale termijn (bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt) 

e) Bij overlijden van bloed- of aanverwant: in de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de 2e graad maximaal 2 

schooldagen, in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag, in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 

schooldagen (bewijs: rouwkaart of akte van overlijden) 

f) Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van 

ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag 

g) Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen 

maximale termijn vastgesteld 

 

Daarbij geldt het volgende: 

- De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden 

gemotiveerd door directeur (bij maximaal 10 dagen) of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen) 

- Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden 

- Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen 

mailto:info@deuitkijck.nl


 

 

 
 
 

 

 
 
 De Uitkijck maakt onderdeel  
uit van Stichting EEM-VALLEI  
Educatief. Dé aanbieder van  
kwalitatief hoogwaardig  
primair onderwijs in de regio 

 
 

 De Uitkijck 

Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn 

Tel. 035 54 144 13 

Email: info@deuitkijck.nl 

www.deuitkijck.nl  

                                

In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven: 

- Familiebezoek in het buitenland 

- Wereldreis 

- Werkaangelegen bezoek aan het buitenland 

- Goedkope tickets in het laagseizoen 

- Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 

- Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband 

- Vakantiespreiding in den lande 

- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 

- Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan 

- Kroonjaren (verjaardagen) 
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