
Aanvraagformulier extra vakantie en verlof 
(aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek) 

Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 

(zie toelichting op achterzijde van dit blad) 

 

Aan de directeur van het Teylingen College ISK te Katwijk 

 

Gegevens van de aanvrager (ouder(s)/verzorger(s)): 

voorletter(s) en achternaam : 

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

adres : 

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

postcode en woonplaats

:…………………………………………………………………………………………………………….………. 

telefoon (privé of werk) : 

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

 

Gegevens van de leerling 

voorna(a)m(en) en achternaam : 

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

geboortedatum : …………………………………………................ klas: 

………………………………………………….…… 

voorna(a)m(en) en achternaam : 

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

geboortedatum : …………………………………………................ klas: 

…………………………………………………….… 

voorna(a)m(en) en achternaam : 

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

geboortedatum : …………………………………………................ klas: 

………………………………………………….…… 

 

Gegevens betreffende de aangevraagde vrijstelling 

periode : van ………………………………………………….. t/m 

…………………………………………………….………..……………. 

reden : 

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

 

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

Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken 

voorna(a)m(en) en achternaam : 

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

geboortedatum : …………………………………………................ 

naam school : ……………………………………….………… te 



…………………………………….…………………….. 

voorna(a)m(en) en achternaam : 

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

geboortedatum : …………………………………………................ 

naam school : ………………………………………………… te 

 

Ondertekening 

datum : .......... /.......... / 201…. Bijlage : ja / nee 

handtekening : 

 

 

 

 

 

Toelichting 
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek kan slechts in een beperkt aantal gevallen worden verleend. 

Een aantal gewichtige redenen waarvoor vrijstelling verleend kan worden zijn: 

➢ het vervullen van godsdienstige plichten; 

➢ verhuizing (maximaal één dag); 

➢ het bijwonen van een huwelijk van bloedverwanten t/m de 4e graag (kaart of uitnodiging toevoegen); 

➢ familie-/huwelijksfeest van ouders(grootouders of andere naaste familie (kaart of uitnodiging 

toevoegen); 

➢ het overlijden van een bloedverwant t/m de 4e graad; 

➢ het voldoen aan wettelijke verplichtingen (toelichting bijvoegen); 

➢ ambtsjubileum van een bloed-/aanverwant t/m de 4e graag; 

➢ vakantieverlof op grond van een medische of sociale indicatie (toelichting bijvoegen); 

➢ vakantieverlof omdat de ouder of verzorger niet tijdens de schoolvakantie verlof kan krijgen 

(werkgeversverklaring bijvoegen). 

Andere verzoeken om vrijstelling van het geregeld schoolbezoek zullen vrijwel altijd leiden tot een 

afwijzing. 

 

Aanvraag voor verlof of vakantie in de eerste twee schoolweken mogen wettelijk niet worden 

gehonoreerd. 

 

De directeur van de school kan slechts verlof verlenen tot maximaal tien schooldagen. Aanvragen voor een 

vrijstelling langer dan tien dagen moeten ingediend worden bij de leerplichtambtenaar. 

 

De directeur van de school is wettelijk verplicht om gevallen van verzuim waarvoor geen toestemming is 

gegeven, of waar een vermoeden van dergelijk verzuim bestaat, door te geven aan de ambtenaar 

leerplichtzaken. 



 

Een vrijstelling is pas toegestaan als u daarvan schriftelijk bericht van de schoolleiding heeft ontvangen. 


