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AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK 
op grond van artikel 11f of 11g van de Leerplichtwet 1969 

In te vullen door aanvrager 
 
Ingevulde formulieren moeten zo mogelijk acht weken van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. 
Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd. 
Verzoeken voor meer dan 10 dagen verlof wegens gewichtige omstandigheden, artikel 11 onder g, worden door de 
leerplichtambtenaar behandeld. 
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 
 
School / Instelling : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode / Plaats : _____________________________________________________ 

 

Gegevens van de aanvrager: 

Naam : _____________________________________________________ 

Adres : _____________________________________________________ 

Postcode / Plaats : _____________________________________________________ 

Telefoon privé : ________________________ Telefoon werk: ________________ 

 

Gegevens van het (de) kind(eren) voor wie vrijstelling wordt aangevraagd: 

Naam : ____________________________________ Groep : __________ 

Geboortedatum : ____________________________________ Geslacht: M / V 

Naam : ____________________________________ Groep : __________ 

Geboortedatum : ____________________________________ Geslacht: M / V 

Naam : ____________________________________ Groep : __________ 

Geboortedatum : ____________________________________ Geslacht: M / V 

 

Gegevens van kind(eren) die een andere school bezoeken: 

Naam : ____________________________________ Geb.datum: ________ 

Naam school : ____________________________________ te ________________ 

Naam : ____________________________________ Geb.datum: ________ 

Naam school : ____________________________________ te ________________ 

 

Gegevens van het gevraagde verlof: 

Periode van _____________________________ t/m ______________________________ 
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De reden (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is): 
 

0 vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend voortvloeiend uit de specifieke aard van het beroep  
   van één der ouders (artikel 11 onder f)  
   Werkgeversverklaring bijsluiten! 
0 gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g), zijnde omstandigheden, die buiten de wil van  
   aanvrager gelegen zijn. 
   Geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken bij! 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Voorwaarden vakantieverlof op grond van artikel 11 onder f 
Dergelijk verlof mag slechts éénmaal per schooljaar verleend worden voor maximaal 10 
aaneengesloten schooldagen. 
De periode mag niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar vallen. 
Alleen als er geen andere gezinsvakantie mogelijk is in het schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam : ……………………………………. Handtekening: ………………………………………. 
 
Plaats : ……………………………………. 
 
Datum : ……………………………………. 
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VAKANTIEVERKLARING WERKGEVER 
 
 
Dit formulier dient door de werkgever of door de zelfstandig ondernemer te worden ingevuld. 
Artikel 225 Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing: 
“Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om 
het als echt of onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift 
gestraft, met een gevangenis van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie.” 
 
 
Gegevens van het bedrijf: 
Naam : ______________________________________________________________ 

Eigen bedrijf : ja  /  nee 

Adres : ______________________________________________________________ 

Postcode/Plaats : ______________________________________________________________ 

Telefoon : ______________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart dat de hierna te noemen werknemer 
 
Gegevens van de werknemer: 
Naam : ______________________________________________________________ 

Adres : ______________________________________________________________ 

Postcode/Plaats : ______________________________________________________________ 

 

bij hem in dienstverband werkt/als zelfstandig ondernemer werkt en door de specifieke aard van 
zijn/haar beroep niet tien dagen aaneengesloten vakantieverlof kan nemen in alle voor zijn/haar 
leerplichtige kind(eren) geldende schoolvakanties in het betreffende schooljaar. 
De specifieke aard van zijn/haar beroep betreft in dit verband: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Hij/Zij is daarom aangewezen om vakantie te nemen in de periode: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum: Handtekening: 
 
_______________________ __________________________________ 
 
Stempel bedrijf: (of visitekaartje) 
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Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties 
van Gemeente Westland  

 
1. Vakantieverlof 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 11f van de (herziene) Leerplichtwet 1969 dient bij 
voorkeur twee maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.  
 
Er kan alleen goedgekeurd worden indien: 
 
A  het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is  
     buiten de schoolvakantie te gaan (10 schooldagen per schooljaar of minder) 
     Waarbij een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële 
     schoolvakanties mogelijk is. 
 
Dergelijk verlof: 
- mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; 
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar; 
- mag alleen als er geen andere gezinsvakantie mogelijk is in het schooljaar. 
 
B  er sprake is van gewichtige omstandigheden (10 schooldagen per schooljaar of minder) 
Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 
11g van de (herziene) Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient bij 
voorkeur minimaal twee maanden van tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering 
aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
a.   voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan  
      geschieden; 
b.   voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 
c.   voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad voor 1 of ten  
      hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van  
      belanghebbende; 
d.   bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de  
      directeur; 
e.   bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; 
      van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; 
      van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag; 
f.    bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 
      ouders of grootouders voor 1 dag; 
g.   voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 
 

2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar: 
Bij een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van 
artikel 11g van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar gaat het vaak 
om situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Het verzoek om extra verlof 
dient, bij voorkeur één maand tevoren, via de directeur van de school aan de leerplichtambtenaar  
van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. Voordat de leerplichtambtenaar een 
beslissing neemt, zal hij eerst de directeur van de school horen. Ouders moeten een verklaring van  
een arts of sociale instantie overleggen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. 

 
      Waarschuwing: 
      De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. 
      Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden  
      opgemaakt. 
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