
 

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek 
op grond van art. 11 van de leerplichtwet 1969 

 

Dit ingevulde formulier vier weken van tevoren inleveren bij de rector van school. In geval van 
een gewichtige omstandigheid dit formulier uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de 
verhindering inleveren. 
 
Informatie over vrijstellingen kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar 
info@lyceumypenburg.nl of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont. 
 
In te vullen door de aanvrager 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Gegevens school 
 
Naam van de school: ......................................……………………….. 
 
Adres van de school: ......................................……………………….. 

 
Gegevens aanvrager 
 
Voor- en achternaam:  ......................................………………………… 
 
Adres:  ......................................………………………………………….. 

Postcode en woonplaats:  ......................................……………………. 
 
Telefoon (privé/werk):  ......................................………………………… 

__________________________________________________________________________ 

 
Gegevens kind/kinderen voor wie vrijstelling wordt aangevraagd 
 
 
Voor- en achternaam:  ......................................…………… Klas/groep:  …………….. 
 
Geboortedatum:  ......................................…………………. Geslacht:  M / V 
 
 
Voor- en achternaam:  ......................................…………… Klas/groep:  …………….. 
 
Geboortedatum:  ......................................…………………. Geslacht:  M / V 
 
 
Voor- en achternaam:  ......................................…………… Klas/groep:  …………….. 
 
Geboortedatum:  ......................................…………………. Geslacht:  M / V 

 



 

 

Zitten er leerplichtige kinderen uit dit gezin op een andere school?: ja / nee 
 
Zo ja, op welke school/scholen: ……………………………………………………….. 

  ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

__________________________________________________________________________ 

 

Gegevens aangevraagde verlof 

Periode van (eerste dag):  ......................... t/m (laatste dag):  .........................  (dd/mm/jjjj) 
 
 
De reden, aankruisen die van toepassing is: 

□ Vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard 

van het beroep van één van de ouders/verzorgers (art. 11 onder f). 

Indien van toepassing, zorg voor een werkgeversverklaring (bijgevoegd). 
 

□  Gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g) 

Geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken bij: 

......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening:     Datum: 

 
 

 



 

Werkgeversverklaring 

 

In te vullen door de werkgever (directeur of personeelsfunctionaris). 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Gegevens bedrijf 

Eigen bedrijf:   □ ja  □ nee  

Adres:  ......................................…………………………………………. 

Postcode en plaats:  ……………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________ 

 
Ondergetekende verklaart dat de hierna genoemde werkgever: 
 
 
2. Gegevens van de werknemer 

Naam en voornamen:  ……………………………………………………. 

Adres:  ......................................………………………………………….. 

Postcode en plaats:  ………………………………………………………. 

Bij hem in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen 
vakantieverlof kan opnemen in de voor hem/haar leerplichtige kind(eren) geldende 
schoolvakanties gedurende het schooljaar:   
 
20……../ 20…….. 

 

De specifieke aard van zijn/haar beroep betreft in dit verband: 
 
 
......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

 



 

 

 
Hij/zij is daarom aangewezen om vakantie te nemen in de periode van  

van  …………………. t/m  ………………….  (dd/mm/jjjj) 

 

Ondertekening 
 

Naam:  ……………………………………………………………………. 

Datum:  ……………………………………………………………………  
 
 
 

 

Handtekening:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ingevulde formulier dient tegelijk met het formulier ‘aanvraag vrijstelling 
schoolbezoek’ te worden ingeleverd bij de rector van de school. 

 

Artikel 225WvS is van overeenkomstige toepassing: ‘hij die een geschrift dat bestemd is om 
tot bewijs van enige feit te dienen, valselijk opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om het 
als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen doen gebruiken, wordt als schuldig aan 
valsheid in geschrifte gestraft, met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een 
geldboete in de vijfde categorie. 



 

 

 

Informatieblad 

Bij aanvraag vrijstelling schoolbezoek op grond van  
art. 11 onder f of g van de leerplichtwet 1969 

 

Dit blad dient door de rector van de school te worden ingevuld. 
 
Voorwaarden vakantieverlof 
Dergelijk verlof mag slechts één maal per schooljaar verleend worden voor maximaal 10 
schooldagen. De periode mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe 
schooljaar. 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Aard van het aangevraagde verlof 
 

A.  Vakantieverlof uitsluitend wegens beroep ouders (art. 11 onder f / art. 13a) 
Beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur. 

Beslissing: het verlof wordt verleend  □ ja  □ nee 

 
De rector heeft de beslissing naar de aanvrager verzonden op: 
 
 
…………………… (dd/mm/jjjj)  

 
 

B. Gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g / art. 14) 
 
 aantal schooldagen aangevraagde verlof:   …………………… dagen 
 
 eerder verleend verlof dit schooljaar:  …………………… dagen 

        ____________________ + 

 

totaal aantal schooldagen   …………………… dagen 

 



 

Beslissing: het verlof wordt verleend 

□ ja □ nee  □ …………………………………………….. 

 
 
De rector heeft de beslissing naar de aanvrager verzonden op: 
 
…………………… (dd/mm/jjjj)  

__________________________________________________________________________ 

 

Wanneer het totaal aantal dagen meer dan tien dagen bedraagt, ligt de 
beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind woont. 
 
 
Toelichting rector: 
 
......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

......................................……………………………………………………………………… 

 

De aanvraag is: 

door:  ……………………………………………………. (voorletters, achternaam) 
 
 
op: ……………………….  (dd/mm/jjjj) 

doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 

Stempel school 
 ___________________ 

          

   
    

 
 ___________________ 

 

De leerplichtambtenaar heeft de beslissing naar de aanvrager verzonden op:  

…………………… (dd/mm/jjjj):   


