
                     
 
 

          Protestants Christelijke Basisschool "HET KOMPAS" 
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AANVRAAG VERLOF         
Buiten de schoolvakanties 

 
 

formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 

 

         dit formulier dient door de 

         aanvrager te worden ingevuld 

 

 

   Aan de directeur/leer-  : ----------------------------------------------------------------------------------- 

   plichtconsulent 

    

   te    : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 gegevens van de aanvrager : ouder(s) / verzorger(s) 

 

   voorletter(s) en achternaam : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

   adres    : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

   postcode en woonplaats : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

   tel.nr. (privé of werk)  : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2  gegevens van de leerlingen : 

 

    voornamen en achternaam : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    geboortedatum  : -----------------------------------groep/leerjaar: ------------------------------ 

 

    voornamen en achternaam : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    geboortedatum  : -----------------------------------groep/leerjaar:------------------------------- 

 

    voornamen en achternaam : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    geboortedatum  : -----------------------------------groep/leerjaar:------------------------------- 

 

 

3  gegevens van de aangevraagde vrijstelling: 

     

    periode   : van ---------------------------------- t/m -------------------------------------- 

 

    reden   : -----------------------------------------------------------------------------------  

    (zonodig op een bijlage verder toelichten) 

 

 



 

 

 

 

4  gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken: 

 

    voornamen en achternaam : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    geboortedatum  : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    naam school              : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

     

    voornamen en achternaam : ----------------------------------------------------------------------------------- 

      

    geboortedatum  : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    naam school               : ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5 ondertekening 

 

 

   datum: --------------------------  handtekening: ---------------------------------------------------------------- 

 

Inleveren              
Ingevulde formulieren moet u minimaal acht weken van te voren indienen bij de directeur van de school.      

                                          

Bij te voegen stukken 

Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f dient een gewaarmerkte  

(niet voorgedrukte) werkgeversverklaring te worden overlegd met argumenten. 

 

Informatie 

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtconsulent van uw gemeente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(hieronder niet invullen) 

Verzoek binnengekomen d.d: _________________      ,  incl.  ___  bijlage(n) 

 

De directeur van bovengenoemde basisschool geeft: 
 

0 wel toestemming 

      0   géén toestemming 

Het verzoek valt buiten de regelgeving (leerplichtwet). Al reeds ingekochte tickets, reserveringen of 

andere aangegane verplichtingen spelen bij een beoordeling geen enkele rol. Indien u besluit toch verlof 

op te nemen, zal daarvan melding gemaakt worden aan de leerplichtambtenaar, hetgeen betekent dat u 

rekening moet houden met een eventuele geldboete, afhankelijk van het aantal dagen ongeoorloofd 

verzuim. 

Aanvullende opmerkingen: 

 

 

Handtekening directeur: __________________ 

 

Schoolstempel: 

                                                                                                      0 leerkracht(en) in kennis gesteld 


