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Onderwerp: Aanvraag bijzonder verlof 

 

Hommerts, ………………………….. 

Ondergetekende,  

 

Naam  : ………………………………………………………………….. 

Adres  : ………………………………………………………………….. 

Woonplaats : ………………………………………………………………….. 

Telefoon : ………………………………………………………………….. 

 

Verzoekt hierbij om vrijstelling van de leerplichtwet voor: 

Naam en groep 

1e kind ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2e kind ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3e kind ……………………………………................................................................................................. 

 

Voor de dag/periode………………………………………………………………………………………………………………. 

De reden van het verzoek is: 

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

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

 

Handtekening, 
 
 
 
N.B. de aandacht wordt erop gevestigd, dat het verlenen van vrijstelling alleen wegens 
gewichtige omstandigheden mogelijk is. Aan de achterzijde van dit formulier is aangegeven, 
wanneer daarvan sprake is. Indien zich niet één van de daar genoemde situaties voordoet 
moet het verzoek worden afgewezen. Indien de werkgever u verplicht buiten schoolvakanties 
vakantie te nemen, dient u samen met dit formulier een werkgeversverklaring in te dienen. 
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Gewichtige omstandigheden verlof 
 
Enkele van de ‘gewichtige omstandigheden’ zijn in de wet als volgt omschreven: 
* Als de school gesloten is 
* Als bezoek aan de school verboden is. 
* Als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken 
* Als de leerling wegens de vervulling van godsdienstverplichtingen verhinderd is de school te 
bezoeken. 
 
Daarnaast wordt in de wet gesproken over ‘andere gewichtige omstandigheden’. Het college 
van B & W moet toezicht houden op een goede uitvoering van de leerplicht. Daarom hebben 
zie hiervoor regels opgesteld. 
Ouders kunnen een verzoek voor extra verlof aanvragen, wanneer één van de volgende 
omstandigheden zicht voordoet: 
 

1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, één en ander voor zover dit niet 
buiten de lesuren kan gebeuren. 

2. Bij verhuizing. 
3. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 
4. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 
5. Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. 
6. Bij bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes. 
7. Bij 12½, 25, 40, 50, 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of 

aanverwanten tot en met de vierde graad. 
8. Indien de specifieke aard van het beroep dit met zich meebrengt. Vakantie buiten 

schoolvakanties bij (kleine) zelfstandigen. Mogelijk kan het zo geregeld worden: 
het ene jaar wel en het andere jaar niet in de schoolvakantie, al dan niet in 
roulatiesysteem met collega. 

9. Bij het bezoeken van familie in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig 
(jaarlijks) gebeurt. 

10. Bij dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen in hetzelfde dorp vrijaf 
hebben. 

11. Voor omstandigheden die niet onder bovengenoemde punten vallen kan, in 
overleg met de directie, maximaal 1 dag per schooljaar vrij gegeven worden. 
(Aanvraag, indien mogelijk, 1 maand van tevoren) 

12. Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. 
 
Voor het geven van verlof voor méér dan 10 dagen (over het hele schooljaar), heeft u de 
goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar in de schoolgemeente. 
 
U kunt geen vrije dagen vragen voor een vakantie buiten de schoolvakanties (uitzondering 
hierop zie punt 8). Er zijn 12 weken schoolvakantie per jaar. Als uw kind(eren) leerplichtig is 
(zijn) moet u daar dus rekening mee houden. Voor huwelijk en jubileum e.d. geldt één dag vrij. 
Als er ver gereisd moet worden kan er nog een dag bij komen. Wilt u, voordat u tot het 
indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels goed lezen. Dit 
voorkomt problemen. 
 


