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AANVRAAG VRIJSTELLING LEERPLICHT 
 
 
 

1) Naam aanvrager: _________________________________________ 
 
 
2) Data verzuim: dag(en):_________  maand:__________  jaar: _______ 
 
 
3) Namen leerling(en): ________________________ groep: ___________  

________________________ groep: ___________ 

________________________ groep: ___________ 

________________________ groep: ___________ 

________________________ groep: ___________ 

 
4) Reden van het verzuim*: ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

* zie voor verlof- en verzuimregels de achterkant van dit formulier 
 
!!! Deze aanvraag afgeven en melden bij de leerkracht van uw zoon/dochter. 
 
Aanvrager Directeur 

 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 

0 toegestaan  
0    niet toegestaan* 

Handtekening: 
 
 
 
 
 

 
* Bij ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht worden ingelicht 
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Verlof- en verzuimregels 

Voor vierjarige kinderen bent u wettelijk niet verplicht om verlof aan te vragen. Toch willen 
wij graag weten waarom en wanneer uw kind niet op school is. Kinderen van vijf jaar en 
ouder zijn wel leerplichtig. In bepaalde gevallen kan toestemming voor verlof worden 
verleend. 

Schoolvakanties 

Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één 
uitzondering wanneer u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie. Alleen 
dan kan uw kind (maximaal tien dagen per jaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen 
mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet 
u schriftelijk, minimaal acht weken van tevoren, toestemming vragen aan de directeur van 
de school. 

Verlof in geval van "andere gewichtige omstandigheden" 

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (een huwelijk of sterfgeval) kan uw kind vrij 
krijgen. Ook voor sommige religieuze feesten mogen de kinderen thuis blijven. U moet dit 
wel eerst bespreken met de directeur van de school. Hieronder volgen een aantal 
voorbeelden van gebeurtenissen waarvoor vrij kan worden gekregen: 

o verhuizing en kennismaking nieuwe school 

o bijwonen van huwelijk familie t/m 4de graad voor ten hoogste twee dagen 
(afhankelijk van de afstand) 

o ernstige ziekte familie 

o overlijden familielid 

o ambtsjubilea (25, 40 of 50 jarig) of huwelijksjubilea (12 ½ , 25, 40, 50 of 60 jarig) 
familie t/m 4de graad voor één dag  

o medische of sociale reden (verklaring medische instantie) 
 

Ziek 

Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. U moet de school hiervan meteen op de hoogte 
stellen. 

Rol directeur 

De directeur beoordeelt de schriftelijke aanvraag. Indien de aanvraag meer dan 10 dagen 
beslaat, wordt deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Aanvragen 
gedaan twee weken voor of na de zomervakantie, zijn niet toegestaan. Verlof dat wordt 
opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. 
De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er een 
proces verbaal wordt opgemaakt.  
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