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Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige 
omstandigheden (geen vakantie)   

(artikel 11 onder g, en artikel 14 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(en)/onderwijsdeelnemer(s) uit hetzelfde gezin voor wie vrijstelling schoolbezoek wordt gevraagd  

Voornaam:         _________________________   Achternaam: ____________________________  

Geboortedatum: _________________________   Leerjaar:        ____________________________ 

 

Voornaam:         _________________________   Achternaam: ____________________________  

Geboortedatum: _________________________   Leerjaar:        ____________________________ 

 

Voornaam:         _________________________  Achternaam:  ____________________________  

Geboortedatum: _________________________  Leerjaar:         ____________________________ 

 

  

3 Datum/periode en reden van de gevraagde vrijstelling schoolbezoek wegens een gewichtige omstandigheid  

     (vakantie valt hier niet onder): 

 

Vrijstelling schoolbezoek wordt gevraagd op___________ (datum), dan wel voor de periode van____________ t/m_____________ 

Reden/aard van de aangevoerde gewichtige omstandigheid (eventueel op een bijlage nader toelichten): 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 Ondertekening  

Datum: ________________________                       Handtekening: __________________________ 

 

 

 

 

 

In te vullen door de directeur: 

Op ……………... (datum) doorgezonden aan de leerplichtambtenaar wegens overschrijding 10-dagen grens 

 

 

 

 

 

 

 Tijdig vóór de bedoelde datum of periode van vrijstelling 

inleveren bij de directeur van de school/instelling 
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Geachte ouder(s)/ verzorger(s) /voogd, 

 

    U heeft mij  verzocht toe te staan de  genoemde leerlingen(en), onderwijsdeelnemer(s), vrijstelling van de schoolbezoekplicht te verlenen. 

    In antwoord hierop deel ik u mee uw verzoek in te willigen / niet in te willigen / slechts in te willigen voor de periode van    

    ________________tot_________________   

   

    Evt. 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 bezwaarschri ft ook vragen 
                                                                                                  -  omschrijving van het bestreden besluit                         recht- streeks beroep te mogen instellen. 

 


