
  
                                                                        
  

  

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige 
omstandigheden (Leerplichtwet 1969 art. 11g)  
  
Aanvraag  

In te vullen door de ouder/verzorger  

Naam aanvrager____________________________________________________________ 

Adres_____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats______________________________________________________ 

Telefoonnummer en e-mailadres_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Naam/namen van de leerling(en) ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Geboortedatum/data leerling(en) ______________________________________________ 

Periode verlof: _____________________________________________________________  

Reden voor verlof (vakantie valt hier niet onder) __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Heeft u nog (een) kind/kinderen op een school voor PO/VO?  

Zo ja, graag naam school vermelden: ___________________________________________ 

 (Bewijzen toevoegen)  
  

Handtekening ouder:            Datum aanvraag: ___________________ 

  
  
  

Beschikking  

In te vullen door de directeur van de school bij zowel een positief als negatief besluit.  

 
Het verlof wordt wel/niet verleend:______________________________________________________________________ 

 

Reden niet/wel verlenen verlof: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Indien bovenstaande ruimte niet voldoet, aparte bijlage met reden toevoegen.  
  

Indien het verlof meer dan 10 schooldagen betreft, stuurt de directeur de aanvraag (in samenspraak met 

ouders) door naar de leerplichtambtenaar.  

 

Datum doorsturen:  
 

U dient dit formulier in verband met de wettelijke termijnen direct door te sturen.  
  

Handtekening directeur:            Datum:  
  
 

 

 

 

 

N.B.  Heeft u kinderen op een andere school dan moet u voor die kinderen bij de directeur van die school 

 verlofaanvragen. Richtlijnen en bezwaarschriftprocedure zijn bijgevoegd.  

  

 

 

 

 

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

 

 

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden  

  

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  

Persoonlijke omstandigheden, buiten de wil gelegen. 

Volgens de Leerplichtwet is bij gewichtige omstandigheden een vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor 

maximaal tien dagen per schooljaar. Dit zijn omstandigheden die buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of leerling 

liggen. Het hoofd van de school of instelling kan in dergelijke situaties toestemming verlenen. 

In de volgende situaties kan – zolang het gaat om niet meer dan 10 dagen per schooljaar – verlof worden gegeven voor de 

hierna genoemde periode: 

 voor een verhuizing: maximaal 1 schooldag; 

 voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden: maximaal 

10 dagen; 

 voor het bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland 

maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 

5 schooldagen. Als bewijs moet een trouwkaart worden getoond, bij twijfel een kopie van de trouwakte; 

 bij een ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een bloed- of aanverwant tot en met de 

3e graad: maximaal 10 dagen. Als bewijs dient een doktersverklaring waaruit de ernst van de ziekte blijkt; 

 bij overlijden van een bloed- of aanverwant:  

 in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 

 in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 

 in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 

 in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. 

Als bewijs dient een rouwkaart. Indien twijfelachtig, een akte van overlijden; 

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

verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag; 

 voor andere, naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling, gewichtige omstandigheden:  

maximaal 10 dagen, maar geen vakantieverlof. 

Bij alle verlofaanvragen geldt het volgende: 

 verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school of instelling  

te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager  

worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd; 

 er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de toekenning, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde 

documenten; 

 de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden 

gemotiveerd  

door het hoofd van de school of instelling; 

 

 

 

 



 

 

 

 een vrijstelling van geregeld schoolbezoek moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden; 

 alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen; 

 verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee weken  

na de zomervakantie, hier wordt echter terughoudend mee omgegaan. 

  

Wanneer geen vrijstelling van geregeld schoolbezoek: 

 voor familiebezoek in het buitenland; 

 wegens goedkope tickets in het laagseizoen; 

 omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

 vakantiespreiding; 

 vanwege verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

 wegens eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

 voor samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

 in verband met kroonjaren; 

 vanwege een sabbatical; 

 voor een wereldreis of verre reis. 

 

 

In beide gevallen geldt: bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.  

  

Let op: 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen 

ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden 

opgemaakt.  

 

Bezwaarschriftprocedure  

 Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet  

Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschift indienen.  

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing 

dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de 

aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.  

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met de 

afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar. Het 

indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.  

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de Rechtbank Den 

Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500EH Den Haag. Bij acute spoed is het mogelijk om – 

naast het indienen van  een bezwaarschrift – bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag een 

voorlopige voorziening te vragen. 


