
 
Verzoek om vrijstelling schoolbezoek 

Op grond van de leerplichtwet kan in sommige gevallen vrijstelling worden verleend. Een aanvraag door de ouders/verzorgers dient 
echter tijdig (voor beroepsmogelijkheid minstens 6 weken) bij de schoolleiding ingediend te worden. 
 
Gegevens van de aanvrager: ouders/verzorgers 
 
achternaam 
 
eerste voornaam en overige voorletters 
 
adres 
 
postcode 

 
woonplaats 

 
telefoon 

 
mobiel 

 
 
Gegevens van de leerling(en)  
Voornaam Achternaam Geb. datum Groep Leerkracht(en) Lokaal 
 
1. 

     

 
2. 

     

 
3. 

     

 
 
Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 van de leerplicht voor de periode van  
 
………………………………………… t/m ………………………………………   totaal ……… dag(en) 
 
Reden van het verzoek: (svp aangeven wat van toepassing is) 

 vakantie periode aangewezen door werkgever (schriftelijke verklaring toevoegen) 
 aard van het werk van de ouders/verzorgers (toelichting bij voegen) 
 andere reden: 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening aanvrager:…………………………………………    Datum: ………………………… 
 
 
Beslissing (in te vullen door de schoolleiding) 
 
Verzoek is: 

 toegestaan 
 afgewezen, omdat ……………………………………………………………………………………………….  

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

 
De directie: …………………………………………..  Datum: ………………………………… 
 
 
 

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing: 
Kunt u op grond van de algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. 

• Een bezwaarschrift indienen bij de directie wanneer de aanvraag betrekking heeft op een periode van 10 dagen per schooljaar. 
• Een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente bij een aanvraag langer dan 10 dagen. 

 
Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u op grond van bovenstaande wet binnen zes dagen na dagtekening van de 
beslissing een beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, Postbus 75850, 1070  AW 
Amsterdam. Kosten ca. 100 euro. 
Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De kosten hiervan bedragen eveneens ca. 100 euro. 



 
 
 
Richtlijnen voor verlof (vrijstelling van schoolbezoek)  
In de Leerplichtwet staat dat degene die het gezag heeft over een jongere ervoor dient te zorgen 
dat de jongere de school ‘geregeld’ bezoekt. Zomaar wegblijven mag niet. In een aantal gevallen 
kan echter vrijstelling van die verplichting worden toegekend: 

- Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen  
- Vakantie onder schooltijd  
- Verlof wegens gewichtige omstandigheden  

  
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 
bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt 
gegeven. Indien een kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, moeten ouders dit 
minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school melden. Erkende religieuze 
feestdagen zijn: 

- voor moslims: het Offer- en het Suikerfeest  
- voor hindoes: het Divali- en het Holifeest  
- voor joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het 

Paasfeest en het Wekenfeest.  
  

Vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens 
de schoolvakanties niet met hen op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 
(één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca 
en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld de zeevaart. In dat 
geval mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind maximaal 10 aaneengesloten 
schooldagen vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet de enige 
gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden 
gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder 
blijken. Met de volgende voorwaarden moet rekening worden gehouden: 

- in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken 
van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij wordt aangeven waarom dat niet 
mogelijk was;  

- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;  
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  

Als een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op 
school kan terugkomen, dient een (zonodig in het Nederlands vertaalde) doktersverklaring 
overlegd te worden, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. Op die manier 
worden mogelijke misverstanden voorkomen. Bij twijfel meldt de directeur van de school het 
verzuim bij de leerplichtambtenaar, die dan een onderzoek instelt en indien nodig proces-verbaal 
opmaakt.  
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Dit zijn omstandigheden als sterfgevallen in de naaste familie, ernstige ziekte van de ouders, 
jubilea van familie tot en met de 3e graad. Toestemming van de directeur van de school is wel 
nodig en kan in dringende omstandigheden ook achteraf worden verleend.  
De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’: 

- familiebezoek in het buitenland;  
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;  
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  
- uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan 
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte;  
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;  
- meedoen aan televisieopnamen.  

 

http://www.rblgooi.nl/content/regelingen.htm#awb

