
 
VERLOFVERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK 
 
Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden verleend. 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 persoonlijk omstandigheden, dient u, als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, de 
schoolleiding 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. Op onze schoolsite vindt u meer 
informatie over redenen die wel of niet leiden tot verlof. 
 

Door de aanvrager in te vullen: Aan de directie van de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool 
 
Ondergetekende: _______________________ 

 
Adres: _______________________ 

 
Postcode: _______________________ 
 

Woonplaats: _______________________     
                                                          

Telefoon: _______________________ 

verzoekt om vrijstelling schoolbezoek voor de volgende leerlingen: 

Voornaam  Achternaam  Geboortedatum Groep/klas 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Het verzoek is voor de periode van: __________(1e dag) t/m ____________(laatste dag) 

De reden van het verzoek is: 

O  Verlof in verband met het beroep van één van de ouders (werkgeversverklaring 
bijvoegen, zie pag. 2), namelijk: ___________________________________________ 

 
O Persoonlijke bijzondere omstandigheden (zo mogelijk ondersteunende stukken 

bijvoegen), namelijk:_______________________________________________ 
 
O Verlof vanwege godsdienstige dag, namelijk: _________________________________ 
 
Hebt u nog andere kinderen op een andere school voor wie u ook verlof moet aanvragen? Zo 
ja, dan onderstaande gegevens invullen. 

School Achternaam kind Voornaam Geboortedatum Groep/klas 

     

     
 

 

Datum: _______________________             Handtekening: _______________________ 
 

 



Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige 
1. Ondergetekende 
verklaart dat 
voornaam en achternaam werknemer:_____________________________________________ 
 
adres werknemer:______________________________________________________________ 
 
postcode en woonplaats werknemer:_______________________________________________ 
 
(AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS) 

□ bij hem/haar in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen vakantieverlof 

kan nemen in de voor zijn/haar leerplichtige  kind(eren) geldende schoolvakanties. 
Om die reden heb ik hem/haar vakantieverlof verleend gedurende de hieronder te noemen periode. 

□ dat hij/zij als zelfstandige een beroep uitoefent door de specifieke aard waarvan het hem/haar niet 

mogelijk is vakantie te nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende schoolvakanties. 
Hij/zij is om die reden erop aangewezen vakantie op de nemen in de hieronder te noemen periode. 
 
2 Gegevens van het verlof 
periode van_______________ t/m _____________ 
3 Omschrijving 
Vermeld de specifieke aard van het uitgeoefende beroep en van de reden waarom de 
daarmee samenhangende werkzaamheden verhinderen vakantie tijdens de vastgestelde 
schoolvakanties op te nemen: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
4 Ondertekening 
naam van het bedrijf/naam zelfstandige: 

adres: _______________________postcode: ___________woonplaats: ___________________ 
 

telefoon:_______________________(privé of werk) e-mail: _______________________  

 

datum: _______________________     handtekening: _______________________ 

 

Toelichting 
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtigen uitsluitend vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties nemen 
als het voor één van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep van onmogelijk is om 
tijdens de vastgestelde schoolvakanties vakantie op te nemen. Dat moet blijken uit een gewaarmerkte verklaring van 
de werkgever of, als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen gewaarmerkte verklaring. Een 
werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming. 
 
De vrijstelling wordt niet toegestaan in de eerste twee weken van het schooljaar. De periode van vrijstelling bedraagt 
maximaal 10 dagen. Er kan slechts 1 x per schooljaar een beroep op deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan. 
Ook al bedraagt het verlof maar 1 dag, meer verzoeken worden niet gehonoreerd. De scholen zijn verplicht om 
vakanties die worden opgenomen waarvoor geen toestemming is verleend aan de leerplichtambtenaar te melden. U 
dient deze verklaring tegelijk in te leveren met het volledig ingevulde “verlofverzoek” (pag. 1 van dit document) 
 
De wetgever heeft bepaald dat een gezinsvakantie maximaal 14 dagen mag duren. Als de ouder kan aantonen dat in 
de zomervakantie of kerstvakantie wegens bovengenoemde reden geen verlof kan worden opgenomen en er kan 
aangetoond worden dat alleen in de krokus- of herfstvakantie vakantie kan worden opgenomen, dan kan de ouder 5 
dagen verlof aanvragen om 10 schooldagen vakantieverlof voor gezinsvakantie te hebben. Als de ouder ook tijdens 
die vakanties niet weg kan, kan een aanvraag voor maximaal 10 schooldagen verlof ingediend worden. 
  
Strafbepaling 
Volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht kan degene die valselijk een verklaring opmaakt of een verklaring 
vervalst die als bewijs van enig feit moet dienen worden gestraft met 6 jaar gevangenisstraf of een boete van de 
vijfde categorie (max. €74.000) 


