Verzoek om vrijstelling schoolbezoek
De aanvraag dient door de ouders/verzorgers uiterlijk zes weken voor het
gevraagde verlof bij de leiding van het kindcentrum te zijn ingeleverd. Indien
u later dan zes weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet
worden gegarandeerd. Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel
13a of 14 van de (herziene) Leerplichtwet 1969 worden verleend. Indien u
kinderen op verschillende scholen heeft, dient u op iedere school een apart
formulier in te leveren.
___________________________________________________________________________
Door de aanvrager in te vullen
Aan de leiding van Kindcentrum De Brug te Zwijndrecht
Ondergetekende: ____________________________________________________________
Adres: ___________________________________________ Postcode: ________________
Woonplaats: ______________________________________

Telefoon: ________________

verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11 van de (herziene)
Leerplichtwet 1969, voor de leerplichtige minderjarige(n) op uw school:
Voor- en achternaam:

geboortedatum:

groep:

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Het verzoek is voor de periode van: _____________ tot en met: ______________________
Het totaal aantal verzuimdagen is:_____________________________________
De reden van het verzoek is (s.v.p. het antwoord dat van toepassing is aankruisen):
 aangewezen vakantieperiode door de werkgever (werkgeversverklaring overleggen,
zie bijlage)
 medische noodzaak / - reden (medische verklaring arts/specialist overleggen)
 andere reden, namelijk: (geef een omschrijving en voeg evt. ondersteunende
stukken toe).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum:
___________________

Handtekening:
______________________

Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de (herziene) Leerplichtweg van 1969 dient
minimaal zes weken tevoren aan de directie van het kindcentrum te worden voorgelegd.
Dergelijk verlof kan alleen in de volgende gevallen worden verleend:
-

wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, indien het slechts mogelijk is buiten
de schoolvakantieperiodes op vakantie te gaan.
wanneer een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat verlof alleen buiten de officiële
schoolvakantieperiodes mogelijk is.

Vakantieverlof mag:
één keer per schooljaar worden verleend;
niet langer dan 10 schooldagen per schooljaar duren;
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Gewichtige omstandigheden
Een verzoek om vrijstelling van schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het
gestelde in artikel 14, lid 1 van de (herziene) Leerplichtwet van 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of
minder, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directie van het
kindcentrum te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.

voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
plaatsvinden;
voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor één
of ten hoogste twee schooldagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de
woonplaats van belanghebbende;
bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, waarbij de duur van
dit verlof in overleg met de directie van het kindcentrum wordt bepaald;
bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloeden aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen en van bloed- en aanverwanten in
de derde en vierde graad voor ten hoogste één dag;
bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders voor één schooldag;
voor andere naar het oordeel van de directie van het kindcentrum belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden bij meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om vrijstelling in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de
(herziene) Leerplichtweg van 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken
tevoren, via de directie van het kindcentrum, aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwijndrecht te
worden voorgelegd.
Dergelijk verlof wordt alleen verleend, indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk
werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt, dat verlof noodzakelijk is op grond van een medische of een
sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
Waarschuwing
De directie van het kindcentrum is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd
verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan een proces-verbaal
worden opgemaakt.
Tenslotte
Indien u niet akkoord gaat met een door de directie van het kindcentrum genomen besluit, kunt u op grond van
de algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de directie van het
kindcentrum of de leerplichtambtenaar.

Vakantieverklaring werkgever
In te vullen door de werkgever

Ondergetekende, directeur / personeelsfunctionaris van
Naam van het bedrijf: _________________________________________________________
Adres van het bedrijf: _________________________________________________________
Postcode en plaats: ___________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________
verklaart dat de werknemer c.q. werkneemster (naam): ______________________________
bij hem in een vast dienstverband werkt en geen verlof kan nemen in de voor de gemeente
Zwijndrecht geldende schoolvakantieperiode. Hij / zij is daarom aangewezen om vakantie te
nemen in de periode van: ________________ tot ________________
Bijzonderheden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum:

Handtekening:

______________

_____________________

Stempel bedrijf:

