AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING VAN SCHOOLBEZOEK
(VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK artikel 11, ivm art. 13 en 14 van de Leerplichtwet)

Voor scholen in de REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND
(Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Zaanstad en Zeevang)

Formulier indienen bij de directeur van de school.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Aanvraag in te vullen door ouder/verzorger
Achternaam kind(eren) : ……………………….……...............................................................................................................
Voornaam kind(eren) : …………………………………………………………………………………………………………….......
Geboortedatum kind(eren) : ….. …………………………..………………………………………………….……………………….
Adres :. …………………………………………………..…….

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

Email: ……….…..………………………………………….. ….

Telefoon: ...…..………………………………………………..

School: ……….….………………………………………………

Groep/klas: ……..……………………..….…………………

Periode vrijstelling: van ………….-……………..…-……………

t/m:

………….-……………..…-……………..…

Soort vrijstelling (zie de richtlijnen op de achterkant):
Religieuze verplichting
Vakantieverlof

Gewichtige omstandigheden

Reden: ……… ………………………………………………………………………………………………………………................
..…………………………………………………………………………………………………….(meer tekst? stuur bijlage mee.)
Is er voor een ander kind uit uw gezin een aanvraag bij een andere school ingediend?
nee

ja, bij ………………………………………………………………………………………………(naam school)

Naam ouder/verzorger : ……………………………………………………………………………………………………………
Datum : ………………….……………….….

Handtekening aanvrager : ……………………………………………………….

Beslissing en motivatie. Directeur beslist t/m 10 schooldagen. Leerplichtambtenaar beslist bij meer dan 10
schooldagen* (als door ouder/verzorger voor kinderen uit het gezin een aanvraag bij een andere school is ingediend,
dan dient er overleg tussen de scholen plaats te vinden voordat er een beslissing wordt genomen!).
Het verlof wordt wel / niet * toegekend.

Motivatie:……………………………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Datum : ………….………….…...

Naam: ……………………………………… Handtekening: ..……………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is
Niet eens met het besluit.
Wanneer uw verzoek om (extra) verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u, binnen zes weken na
dagtekening van dit besluit, schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

Naam en adres belanghebbende

De dagtekening (datum)

Een omschrijving van het besluit dat is genomen

Argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit

Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift
voegen.
___________________________________________________________________________________________________________
Ongeoorloofd school verzuim.
Houdt u uw kind van school zonder dat u daarvoor toestemming heeft van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar, dan is dit
ongeoorloofd schoolverzuim. U overtreedt hiermee de leerplichtwet en begaat dus een strafbaar feit. De directeur is verplicht dit te
melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Vragen? U kunt hiermee terecht bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

z.o.z.
exemplaar voor leerplicht woongemeente

