
 

 

Verzoek om extra schoolverlof. 
 

- Extra schoolverlof dient aangevraagd te worden door de ouders of verzorgers. 
 

- Extra schoolverlof kan op grond van artikel 11 sub F (gewichtige omstandigheden) bij 
uitzondering worden verleend. Indien u later dan 6 weken van tevoren aanvraagt kan een 
beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Bij afwijzing van uw verzoek loopt u dan het 
risico dat het schoolverzuim van uw kind(eren) als ongeoorloofd worden aangemerkt, wat een 
overtreding van de leerplichtwet 1969 is.  
 

- Heeft u kinderen op verschillende scholen, dan dient u op iedere school apart verlof aan te 
vragen. 

 

In te vullen door de aanvrager: 
 

Naam:______________________________________________________________ 
 

Adres: _________________________________Tel.nr.: _______________________ 
 

Woonplaats: ____________________________ Postcode: ____________________ 

 
Verzoekt om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 sub f van de leerplichtwet 1969, 
voor de leerplichtige minderjarige(n) op uw school: 
 

Achternaam:  Voornaam:  Adres:   Geb.datum: Groep: 
 

_______________ _______________ _______________ __________ _________ 
 

_______________ _______________ _______________ __________ _________ 
 

_______________ _______________ _______________ __________ _________ 
 

_______________ _______________ _______________ __________ _________ 
 
 

Het verzoek is voor de periode van ___________________t/m_______________________, 
 
zijnde_____ schooldagen. 
 

De reden van het verzoek is: 
 
□ A: I.v.m. extra vrijstelling van schoolbezoek (vakantie) art.11 lid f (bewijsstukken  

toevoegen als: werkgeversverklaring, medische verklaring). 
□ B. I.v.m. gewichtige omstandigheden, art. 11 lid g (= wettelijke verplichtingen  

buiten de lessen: verhuizing, jubilea, begrafenis of huwelijk). 
 

 

 

 
 

Datum aanvraag: _____________________ 
 
Handtekening aanvra(a)g(st)er: ________________________________________________ 



 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek (zie voorzijde) om extra schoolverlof voor uw 
kind(eren) over de periode: 
 
Van___________________________ t/m_________________________ 20______ 
 
Is TOEGEKEND / AFGEWEZEN, en wel om reden(en): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Aan deze beslissing zijn WEL / GEEN voorwaarden verbonden, namelijk: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
OVERTREDING VAN DE LEERPLICHTWET 1969 
Ik wijs u erop dat u zich aan de bovengenoemde beslissing dient te houden. Indien uw 
kind(eren) in afwijking van de beslissing niet op school aanwezig is/zijn, wordt dit als 
vermoedelijk ongeoorloofd verzuim gemeld aan bureau leerplichtzaken. Ongeoorloofd 
schoolverzuim is een overtreding van de leerplichtwet 1969, waarop een boete staat van ten 
hoogste € 2.250,00 per ouder, per kind. 
 

BEROEPSMOGELIJKHEDEN OP GROND VAN DE WET AROB 
De Wet Administratieve Rechtspraak OverheidsBeschikkingen (Wet AROB) maakt het 
mogelijk bezwaar te maken tegen beslissingen van een administratief orgaan. Ook deze 
beslissing valt onder de werking van de wet AROB. Hierdoor is het mogelijk om tegen deze 
beslissing een bezwaarschrift en/of een beroepsschrift in te dienen.  

 
Hoogachtend, 
De Directie 
 
 
 
Datum: _______________________ 
 
Naam directie:     Handtekening directie: 
 
_____________________________  ______________________________ 
 
 
 


