
                           

Begeleidende brief voor;  

FORMULIER VOOR AANVRAAG VAN VERLOF. 

Voor de aanvraag van het verlof is de wet op de leerplicht het uitgangspunt: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28/#Paragraaf3_Artikel13a 

Hoe vul ik het Formulier in? Volg onderstaande stappen. 

1) Lees voor het invullen de formulieren eerst goed door om fouten te 

voorkomen.  

2) Vraag het verlof ruim op tijd aan, zodat u en de school voldoende tijd heeft 

om het verlof voor te bereiden en door te spreken. 

3) Voor het aanvragen van verlof van meer dan 2 dagen dient u dit 8 weken 

van te voren in te dienen. (Artikel 11 onder F Leerplichtwet) 

4) Voor één dag vrij dient u dit minstens twee dagen van te voren aan te 

vragen.(Artikel 11 onder f Leerplicht) 

De leerplichtambtenaar kan u op het bovenstaande persoonlijk aanspreken of 

schriftelijk een waarschuwing geven en zelfs een huisbezoek afleggen. Bij misbruik 

kan de leerplichtambtenaar zelfs een proces-verbaal opmaken dat u geld kan 

kosten. U krijgt hiervoor dan een waarschuwingsbrief. 

5) U kunt op één formulier meerdere kinderen aanmelden. Zie;  

 

6) Heeft u nog een kind op een andere school zitten waar u ook vrij voor heeft 

gevraagd vul dan ook onderstaande venster in. Zie; 

Ik heb voor dezelfde periode ook verlof aangevraagd bij een andere school/instelling voor 

de volgende kinderen: 

Namen  geboortedatum:        school:         

    

    

   

 

7) Hoe weet ik dat ik recht op vrij heb? 

Artikel 11 onder g Leerplichtwet 

  Het overlijden van bloed- of aanverwant t/m 4e graad/ pleegouder / verzorger. 

  Huwelijk van bloed- of aanverwant t/m 3e graad / pleegouder / verzorger. 

  Verhuizing en/of kennismakingsbezoek aan de nieuwe school. 

Vraagt extra verlof aan van …………………. tot en met ……………………  voor: 
(Voor toegestane duur van het verlof zie beleidsregel van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 juni 2012, 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01met betrekking tot 11 onder f en 11 onder g van de leerplichtwet). 

Tenminste 8 weken voor bedoelde datum of periode van vrijstelling inleveren bij de directeur. 

Namen 1.       geboortedatum:       groep:        

 2.       geboortedatum:       groep:       

 3.       geboortedatum:       groep:       

 4.        geboortedatum:       groep:       

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28/#Paragraaf3_Artikel13a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01


                           

  25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½,  25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders. 

  Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant t/m de  

      3e graad. 

  Een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste accommodatie buiten de vakanties. 

  In verband met de volgende omstandigheden: 

……………………………………………………………………………. 

Zie onderstaande grafiek; Graad van verwantschap;  

 

 

8) Breng een bewijsmiddel mee zoals; 

Ik heb hiervoor de volgende bewijsstukken bijgevoegd: 



                           

  trouwkaart / rouwkaart  

  verklaring arts 

  vakantieverklaring werkgever/zelfstandige 

  anders, nl.       

 

Vergeet niet op pagina 2  

Plaats, datum in te vullen en uw handtekening te plaatsen.  

 

De rest vult de Directie in. 

 

Twijfelt u nog of u het goed heeft ingevuld loop dan gerust binnen en vraag om 

hulp.  


