
Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek 
 
Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g van de leerplichtwet 1969 

Verlofaanvraag  Kindcentrum Heidepark   

 

Aan de directeur van Kindcentrum Heidepark 

1. Gegevens van de aanvrager (ouder(s)/verzorger(s)) 

Voorletter(s) en achternaam  : __________________________________  telefoon: __________________ 

Adres, postcode en woonplaats : _____________________________________________________________  

 

2. Gegevens van de leerling 

Voorna(a)m(en) en achternaam : _____________________________________________________________ 

Geboortedatum   : _________________________________ groep: ______________________ 

Voorna(a)m(en) en achternaam : _____________________________________________________________ 

Geboortedatum   : _________________________________ groep: ______________________ 

Voorna(a)m(en) en achternaam : _____________________________________________________________ 

Geboortedatum   : _________________________________ groep: ______________________ 

 

3. Gegevens van de aangevraagde vrijstelling 

Periode    : van ______________________________ t/m ________________________ 

Reden    : _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________ 

4. Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken 

Voorna(a)m(en) en achternaam : _____________________________________________________________ 

Geboortedatum   : _______________________________________ ______________________ 

Naam school   : ___________________________________ te ________________________ 

 

5. Ondertekening     datum: _____________________________ handtekening: ______________________________ 

 

 

 

 

 

Ingevolge het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, delen wij u mee dat de door u te verstrekken gegevens uitsluitend 
worden verzameld en vastgelegd ten behoeve van de beoordeling van uw aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. 
Inleveren: Ingevulde formulieren moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij de directeur van de school.                                         
Bij te voegen stukken: Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f (de jongere vanwege specifieke aard van het 
beroep van de ouder/verzorger slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan) dient een gewaarmerkte (niet voorgedrukte) 
werkgeversverklaring te worden overlegd. 
Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij de directeur van de school. 
Informatie: Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

6.    In te vullen door de directeur: 

De directeur van Kindcentrum Heidepark te Lemelerveld verleent op grond van dit verzoek wel / geen vrijstelling 
van geregeld schoolbezoek voor genoemde periode.                                                                                                        
Indien geen vrijstelling wordt verleend, volgt schriftelijke toelichting van de directeur. 

Ondertekening       datum: ____________________________ handtekening: ______________________________ 

 

 

 

  

 


