
 

 
 

 

Informatie vrijstelling schoolbezoek 
 

 
 
De Leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor 
hun kind(eren) kunnen vragen. 
 
DEZE ZIJN: 1. VAKANTIEVERLOF (artikel 11f) en 

2. GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN (artikel 11g) en 
3. VERVULLING VAN PLICHTEN WEGENS GODSDIENST- OF LEVENSOVERTUIGING 

(artikel 11e). 
 
1. VAKANTIEVERLOF 
Een verzoek om vakantieverlof kunt u ALLEEN indienen wanneer: 

- uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren); in 
dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen; 

- de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. 
 
Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken 
van het nieuwe schooljaar. 
Het gaat uitsluitend om uw éérste vakantie. 
 
Dit betekent, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra 
langweekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om 
vrijstelling van schoolbezoek te vragen. 
 
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken vóór de verlangde periode in bij de 
schoolleiding. Wanneer een verzoek later wordt ingediend wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd. 
 
 
2.  GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN 
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om 
doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige 
ziekte van familieleden. 
 
Deelname van uw kind(eren) aan evenementen (sport, tv-opnamen enz.) zijn in ieder geval 
geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te vragen. 
 
Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, kunt u een 
verzoek voorleggen aan de schoolleiding. Als het gaat om een verzoek voor méér dan 10 schooldagen, dan 
ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 
 
 
3.  VERVULLING VAN PLICHTEN WEGENS GODSDIENST- OF LEVENSOVERTUIGING 
De leerplichtwet biedt kinderen de mogelijkheid om verlof te krijgen voor officiële religieuze feestdagen. 
 
 
 

De ouder/verzorger, die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van school houdt, 
begaat een strafbaar feit. 

De directeur, die (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim niet meldt, begaat eveneens een strafbaar feit. 

 
 
 



 
VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK 

(in te vullen door de ouder/verzorger) 
 

Vrijstelling van schoolbezoek kan in sommige gevallen op grond van de Leerplichtwet worden verleend. Een 

aanvraagformulier moet door de ouders/verzorgers uiterlijk zes weken voor de verlangde periode bij de schoolleiding 
worden ingediend. Wanneer een verzoek later wordt gedaan kan een tijdige beslissing niet worden gegarandeerd. 

Indien uw kinderen verschillende scholen bezoeken dient u op iedere school een aanvraagformulier in te leveren. 

 

  

 

Ondergetekende: _______________________________________________________________________ 
 

Adres:  _____________________________________ Postcode:   ______________ 
 

Woonplaats: _____________________________________ Telefoonnummer: ___________________ 
 

verzoekt aan de directie van De Flevoschool om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 van de 

Leerplichtwet voor: 
 

 Naam leerling      Geboortedatum   Groep 
 

1. _______________________________________________ _______________________ ________ 

 
2. _______________________________________________ _______________________ ________ 

 
3. _______________________________________________ _______________________ ________ 

 

Het verzoek betreft de periode van ____________________ tot _______________________. 
 

Het aantal verlofdagen is ____________________________ 
 

De reden van het verzoek is (omcirkelen): 
1. een door de werkgever aangewezen vakantieperiode (werkgeversverklaring bijvoegen); 

2. gewichtige omstandigheid; 

3. religieuze verplichtingen; 
4. een ander dan hierboven genoemd, tw: 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Vraagt u op een andere school ook verlof aan, dan eveneens onderstaande gegevens invullen: 
 

Naam leerling    Geboortedatum  Naam school  Groep 
 

1. ___________________________________ _______________ __________________ ________ 

 
2. ___________________________________ _______________ __________________ ________ 

 
3. ___________________________________ _______________ __________________ ________ 

 

 
 

Datum: ______________________________  Handtekening:  ___________________________ 



 

 
 

 
 

 

 
BESLISSING SCHOOLLEIDING 

(Dit deel van het formulier wordt ingevuld door de directie) 
 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

U heeft een aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet ingediend voor: 
 

 Naam leerling      Geboortedatum   Groep 
 

1. _______________________________________________ _______________________ ________ 

 
2. _______________________________________________ _______________________ ________ 

 
3. _______________________________________________ _______________________ ________ 

 
Het verzoek betreft de periode van ____________________ tot _______________________. 

 

Het aantal verlofdagen is ____________________________ 
 

Als reden van het verzoek is door u aangegeven: 
1. een door de werkgever aangewezen vakantieperiode; 

2. gewichtige omstandigheid; 

3. religieuze verplichtingen; 
4. een ander dan hierboven genoemd, t.w.: 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

De door u gevraagde vrijstelling kan wel /niet  toegestaan worden. 
Reden: 

 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes 
weken na dagtekening: 

- een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school wanneer de aanvraag betrekking heeft op 10 

 schooldagen of minder per schooljaar 
- een bezwaarschrift indienen bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken, Postbus 222, 1400AE te Bussum, 

 wanneer de aanvraag betrekking heeft op meer dan 20 schooldagen per schooljaar. 
 

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u op grond van dezelfde Algemene Wet 
Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van die beslissing een beroepsschrift indienen bij de 

Arrondissementsrechtbank in Amsterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW te Amsterdam. 

Hier zijn kosten aan verbonden. 
 

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u, indien naar uw mening onverwijlde spoed is vereist, daarnaast 
nog verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U dient uw verzoek dan te richten aan de President van de 

rechtbank, t.a.v. de afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW te Amsterdam. Ook hier zijn kosten 

aan verbonden. 
 

 
Datum: ______________________________  Handtekening:  ___________________________ 


