Formulier vrijstelling schoolbezoek voor situaties die buiten de wil van de ouders en/of
leerling liggen (geen vakantie) (artikel 11 onder g, en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)
Tijdig vóór de bedoelde datum of periode van vrijstelling inleveren bij de directeur van de school.

Aan de directeur van De Krullevaar te Schoonhoven,
1 Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s):
Achternaam: …………………………………………………………………………………………………….…………
Voorletters:………………………………………………………………………….……………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………..…Woonplaats:……………………………………………….............................
Telefoon:…………………………….. (privé of werk)…………………………………………………….……………..

2 Gegevens van de leerplichtige leerling(en) uit hetzelfde gezin voor wie vrijstelling wordt gevraagd:
Voornaam:………………………………………………

Voornaam:………………………………………………..

Achternaam:……………………………………………..

Achternaam:……………………………………………..

Leerjaar:………. Geboortedatum:…………………….

Leerjaar:……….. Geboortedatum:…………………….

Voornaam:………………………………………………..

Voornaam:………………………………………………..

Achternaam:……………………………………………..

Achternaam:....…………………………………………..

Leerjaar:………. Geboortedatum:…………………….

Leerjaar:……….. Geboortedatum:…………………….

3 Periode van de gevraagde vrijstelling (vakantie valt hier niet onder):
Periode: van …………………….. t/m ……………………………… zijn ……….. schooldagen.
Reden (voor huwelijk/jubilea een kopie van de uitnodiging toevoegen). Andere redenen eventueel op een
bijlage nader toelichten): …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Ondertekening:
datum:…………………………….. handtekening: …………………………………………………

Zie achterzijde om aan te kruisen wat wel/niet van toepassing is.

5. Verlof in geval van situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen:
Aankruisen wat van toepassing is:
Reden
Het bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten
Bij gezinsuitbreiding
Ernstige ziekte van bloed-en aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg

Aantal
dagen
1
1
In overleg

met de directeur en/of leerplichtambtenaar)

Overlijden van bloed-en aanverwanten in de 1ste graad
Overlijden van bloed-en aanverwanten in de 2de graad
Overlijden van bloed-en aanverwanten in de 3de of 4de graad
Viering van 12,5-, 25-,40-,50-of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
Verhuizing van het gezin
Verlof voor 5-jarigen om overbelasting van het kind te voorkomen (in overleg met school)
Verlof i.v.m. religieuze feestdag
Persoonlijke omstandigheden (aanvraag via persoonlijk gesprek directeur)
RUIMTE VOOR TOELICHTING: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

max. 4
max. 2
1
1
1
1
0,5 p/w
In overleg
In overleg

Bijzondere talenten (sport/kunst) (u wordt uitgenodigd om structurele afspraken te maken)
RUITME VOOR TOELICHTING: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

In overleg

In te vullen door de directie:

Toe- / afwijzing van uw verzoek tot vrijstelling schoolbezoek voor situaties die buiten de wil van de ouders
en/of leerling liggen (geen vakantie). (artikel 11 onder g, en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969).
Geachte ouder(s) / verzorger(s) / voogd,
U heeft mij op …………………… verzocht de onder kopje 2 genoemde leerling(en) voor de periode van
……………………… tot ……………………… vrijstelling van de schoolbezoekplicht te verlenen. In antwoord hierop
deel ik u mee uw verzoek in te willigen / niet in te willigen / slechts in te willigen voor de periode van
……………………… tot ………………………
Toelichting: ……..……………………………….………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bent u het niet eens met mijn beslissing, dan
kunt u hiertegen schriftelijk een bezwaar indienen. In dat geval zal er gelegenheid zijn het bezwaar mondeling toe te
lichten. De leerplichtambtenaar van de gemeente Waddinxveen kan u verder toelichting geven.
De directeur van basisschool De Krullevaar.
Remco Groenewold
Belangrijk
De directeur van de school/instelling is verplicht
de leerplichtambtenaar van de gemeente
vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden.
Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren)
zonder toestemming van school houden, kan
proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt zes weken na
dagtekening van deze brief.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van
een datum zijn voorzien en vermelden:
- uw naam en adres
- omschrijving van het bestreden besluit
- gronden van het bezwaar.

Speciale regelingen
In spoedeisende gevallen kan, nadat het
bezwaar is ingediend, aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank om een
voorlopige voorziening worden gevraagd.
U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen
rechtstreeks beroep te mogen instellen. In beide
gevallen is griffierecht verschuldigd.

