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Formulier vakantie buiten schoolvakantie   

(artikel 11 onder f, en artikel 13a Lpw) 
 

 

 

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

 

Achternaam: ___________________________ 

Eerste voornaam en overige voorletters: __________________ 

(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister - GBA) 

Adres: _____________________________________ 

Postcode: ________________________                                 Woonplaats: ______________________________ 

Telefoon: ________________________                                  E-mail: __________________________________ 

 

 

2 Gegevens van de leerling voor wie vrijstelling wordt gevraagd 

Voornaam:        _________________________         Achternaam:________________________ BSN nr _________________  

Geboortedatum: _____________                                Leerjaar:    _________________________ 

 

Voornaam:        ____________________________   Achternaam:________________________ BSN nr _________________  

Geboortedatum: ______________                             Leerjaar:       ________________________ 

 

Voornaam:        ___________________________    Achternaam: ________________________ BSN nr _________________  

Geboortedatum:_______________                           Leerjaar:        ________________________ 

 

 

3 Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om tijdens de vastgestelde 
schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kinderen op vakantie te gaan. Om die reden heeft hij/zij het voornemen om 

van ______________ t/m ________________ 

met bovengenoemde kinderen op vakantie te gaan. Hij/zij verzoekt hiervoor vrijstelling van de schoolbezoekplicht.  

 

 

 

EEN WERKGEVERSVERKLARING INZAKE DE VERHINDERING WEGENS BEROEP OF EIGEN VERKLARING ZELFSTANDIGE IS 
BIJGEVOEGD 

 

 

 

 

4 Ondertekening 

 

 

Datum______________________ Handtekening: _____________________ 

 
 
 

8 Weken vóór de bedoelde datum of periode van     

vrijstelling inleveren bij de directeur van de school 

mailto:dacostaschool@d4w.nl
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Toelichting 
Vrijstelling van de schoolbezoekplicht kan niet worden toegestaan voor verlenging van 
de vastgestelde schoolvakanties. Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties 
is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke 
aard van zijn/haar beroep (b.v. horecapersoneel) niet in de gelegenheid is om tijdens 
de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen op vakantie te gaan. Dat moet 
blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die 
ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring. Vrijstelling wordt niet 
toegestaan als de betrokken ouder/verzorger in de aangegeven periode geen vakantie 
opneemt en de vrijstelling wordt evenmin toegestaan als de opgegeven periode tijdens 
de eerste twee weken van het schooljaar valt. De periode van vrijstelling bedraagt 
maximaal twee schoolweken. Er kan slechts 1 x per schooljaar een beroep op deze 
vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan.    

 
Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de verzoeken afgewezen. 
Vakanties waarvoor geen toestemming is verleend worden aan de leerplichtambtenaar 
gemeld.  
 
Burgerservicenummer 
Jongeren voor wie geen burgerservicenummer is vastgesteld verkrijgen na inschrijving 
op een school een persoonsgebonden onderwijsnummer. 
 
Informatie 
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambte-naar van uw 
woongemeente.

 
 
 
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
U heeft mij verzocht toe te staan de genoemde leerling(en) vrijstelling van de bezoekplicht te verlenen. U heeft daarvoor aangevoerd dat de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders/ verzorgers belet dat die ouder/verzorger tijdens de voor de school vastgestelde 
schoolvakanties met hem/haar op vakantie gaat. 
In antwoord hierop deel ik u mee uw verzoek in te willigen/ niet in te willigen / slechts in te kunnen willigen. 
 
 
Ruimte voor toelichting 

     ___________________________________________________________________________________________________________ 
      
    ____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Dit schrijven is een besluit in de zin de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende kunnen tegen dit besluit bij ondergetekende bezwaar 
indienen. In dat geval zal er gelegenheid zijn het bezwaar mondeling toe te lichten. De leerplichtambtenaar van de gemeente Bodegraven- 
Reeuwijk kan u verder toelichting geven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frank Neerhof                                                                                Handtekening 
Directeur  
Da Costaschool                                                                              Datum 
 

 
 
 
Belangrijk                                                                      Bezwaar                                                                 Speciale regelingen  
De directeur van de school is verplicht de                                 De termijn voor het indienen van een bezwaar- schrift     In spoedeisende gevallen kan, nadat het                  
Leerling ambtenaar van de gemeente vermoedelijk                  bedraagt zes weken na dagtekening van deze brief.        bezwaar is ingediend, aan de voorzienings- 
Ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/                      Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een        rechter van de rechtbank om een  
Verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming                  datum zijn voorzien en vermelden:                                   voorlopige voorziening worden gevraagd. 
van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt     -  uw naam en adres                                                        U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen 
                                                                                                  -  omschrijving van het bestreden besluit                         recht- streeks beroep te mogen instellen. 
                                                                                                  -  gronden van het bezwaar                                             In beide gevallen is griffierecht   
                                                                                                                                                                                          verschuldigd                                   
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