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FORMULIER VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK 

 
 
Naam ouders:_________________________________   datum:_________________ 
 
Adres: _______________________________________   tel.____________________ 
 
Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek voor zijn/haar kind(eren) 
 
Naam:  _______________________________  groep: ______ 
 
Naam: ________________________________ groep: ______ 
 
Naam: ________________________________ groep: ______ 
  
Naam: ________________________________ groep: ______ 
 
 
Tijdvak: ______________  (eerste dag)   t/m __________________ (laatste dag) 
 
REDEN: 
 
 
Handtekening ouders: 

 
 

 
Belanghebbende wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat bovenstaande verklaring wordt ingevuld. Na ondertekening 
graag inleveren bij de groepsleerkracht of directie. 

 

 
Verklaring directie: 

 
Ondergetekende verklaart dat bovenstaand tijdvak wel / niet in overeenstemming is met de verzuimregeling, zoals vermeld op 
de andere zijde van dit formulier. Indien noodzakelijk zijn wij gehouden in contact te treden met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Nijkerk.  
N.B. Wanneer hier is aangegeven, dat uw verzoek wel in overeenstemming is met de schoolverzuimregeling, betekent dit, dat u 
toestemming is verleend voor schoolverzuim van uw kind(eren). Wanneer hier is aangegeven, dat uw verzoek niet in 
overeenstemming is met de schoolverzuimregeling, betekent dit niet dat uw verzoek definitief is afgewezen. U krijgt dan bij de 
verklaring een uitleg van hoe de procedure verloopt tot definitieve toe- of afwijzing van uw verzoek. 

 
Hoevelaken,       Handtekening directie: 
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Leerplichtwet 
Ouders en schooldirecteuren dienen zich te houden aan de regels van de 

Leerplichtwet. Die stelt duidelijk dat leerplichtige kinderen de school moeten 

bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. 

Hieronder de regels op een rij. 

Vakantie onder schooltijd 

De Leerplichtwet is helder en duidelijk als het gaat om vakantie of verlof onder schooltijd. Voor 

vakantie onder schooltijd kan alleen toestemming worden gegeven als ouders met hun kind(eren) 
tijdens de schoolvakanties (13 weken per jaar) niet op vakantie kunnen gaan door het specifieke 

beroep van (één van) de ouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om seizoengebonden arbeid. In dat geval 
mag de directeur uw kind éénmaal per schooljaar vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan 

plaatsvinden. Ook hieraan zijn beperkingen: maximaal tien schooldagen en niet in de eerste twee 

weken van het schooljaar. 

Verlof voor religieuze verplichtingen 

Wanneer een kind verplichtingen moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 
bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. De 

aanvraag voor verlof moet minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school worden 
ingediend. 

Verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Voor bepaalde ‘andere gewichtige omstandigheden’ kan vrij worden gevraagd. Deze omstandigheden 
moeten liggen buiten de wil van de ouders of de leerling. Hierbij kan gedacht worden aan een 

verhuizing van het gezin, een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, de 
viering van een 12 ½-, 25 jarig jubileum. Als richtlijn geldt dat er één dag per omstandigheid wordt 

vrij gegeven. 

 
Geen extra verlof voor….. 
De onderstaande situaties vormen géén gewichtige omstandigheden. Er is sprake van luxe verzuim en 
u bent strafbaar bij schoolverzuim om één van deze redenen: 

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 
gaan; 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 

- familiebezoek in het buitenland; 
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
- verlof voor een kind, omdat de andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

Bovenstaande redenen zijn géén reden voor extra verlof. Denkt u extra verlof te moeten hebben, 

neem dan tijdig contact op met de directeur van de school of met Leerplichtzaken van de gemeente 
Nijkerk; (033) 247 22 47 of 247 22 44. 

Ongeoorloofd schoolverzuim 

De gemeente Nijkerk voert een actief beleid om ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder ook ‘luxe 

verzuim’, terug te dringen. Als er sprake is van verzuim rond de vakantie en als er sprake is van een 

twijfelachtige ziekmelding rondom de vakantieperiode, moeten de directeuren dat melden bij 
Leerplichtzaken. 

Wordt geconcludeerd dat er sprake is van luxe verzuim, dan krijgen de ouders een proces verbaal. 
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