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VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK. 
Vrijstelling van schoolbezoek buiten de reguliere schoolvakanties kan op grond van artikel 11 van de 
leerplichtwet 1969 in uitzonderlijke gevallen worden verleend. Vakantieaanvragen buiten de reguliere 
schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. 
De aanvraag dient, door de ouders/verzorgers, bij voorkeur uiterlijk een maand voor het gevraagde 
verlof, bij de schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien U korter dan een maand van tevoren aanvraagt, 
kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. 
Als u een beroep doet op vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden ( artikel 11g) dient u, 
als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, de schoolleiding z.s.m. ,maar binnen 
twee dagen na het ontstaan van de verhindering, de redenen daarvan mee te delen. Indien u kinderen 
op verschillende scholen heeft, dan dient u op iedere school een apart formulier te vragen. 
 
Door de aanvrager in te vullen: 
 
Aan de directeur van de Kinderbrug 
 
Ondergetekende/naam : …………………………… 
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 leerling:  Geboortedatum :             Groep: 
 

1. ………………………………. …………………..  …….. 
 
Het verzoek is voor de periode van :   tot en met: 
Het totaal aantal verzuimdagen is: 
 
N. b. bij een verzoek tot meerdaags extra verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties is een 
(werkgevers)verklaring noodzakelijk! 
 
De reden van het verzoek is: 
 
 
Heeft U nog een kind/ kinderen voor wie u ook verlof moet aanvragen? 
Zo ja, dan gaarne onderstaande gegevens invullen: 
 
Voor- en achternaam leerling:   Geboortedatum:  Groep: 
 
1. ………………………………    …………………  ……… 
 
2  ………………………………    …………………  ……… 
 
 
 
Datum: ………………………..      Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
Attentie: 
Door het ondertekenen van deze aanvraag  bevestigt u dat u heeft  kennis genomen van de wettelijke 
bepalingen m.b.t. Leerplicht, verlof en schoolverzuim. 
Deze vindt u in de schoolgids op de website van De Kinderbrug en op https://rbl-hollandrijnland.nl/ 
        

https://rbl-hollandrijnland.nl/

