Verzoek om vrijstelling schoolbezoek
Verzoek tot 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.
(door de aanvrager in te vullen:)
Aan de directeur:

van: (school)

Brigitte IJpelaar

OBS De Vuurvogel

Ondergetekende:

_________________________________________________

Adres:

_________________________________________________

Postcode:

_________________________________________________

Woonplaats:

_________________________________________________

Telefoon:

_________________________________________________

Verzoekt om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet
voor:
Naam leerling
geboortedatum
groep
1
____________________
____________
____
2

____________________

____________

____

3

____________________

____________

____

Het verzoek betref de periode van:

____________

Het totaal aantal verlofdagen is:

________

tot

_______________

De reden van het verzoek is:
1 een door de werkgever aangewezen vakantieperiode (werkgeversverklaring overleggen)
2 de aard van het werk van de ouders/verzorgers
3 een ander dan hierboven genoemd tw:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vraag u op een ander school ook verlof aan, dan eveneens onderstaande gegevens invullen:
1

Naam leerling
____________________

geboortedatum:
____________

naam school:
______________

groep:
____

2

____________________

____________

______________

____

3

____________________

____________

______________

____

Datum :

Handtekening:

Geachte ouders/verzorgers,
U heeft een aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet
ingediend voor:
Naam
1

__________________________

2

__________________________

3

__________________________

Voor de periode van:

____________

tot

_______________

Als reden heeft u aangegeven:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
De door u gevraagde kan WEL/NIET worden toegestaan
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 op10 schooldagen o minder per schooljaar
-

Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Tilburg, dienst Beleidsontwikkeling, afdeling
Onderwijs en jeugd leerplichtzaken, postbus 7171 5000 AS te Tilburg, wanneer de aanvraag
betrekking heeft om meer dan 10 dagen 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 beroepschrift
indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Breda, t.a.v. de sector bestuursrecht, postbus 9006 4800
PA te Breda. 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
90006 4800 PA te Breda. Ook hier zijn kosten aan verbonden.
Datum

____________

Handtekening

