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Ondergetekende  

Naam  

Adres 

Tel. 

 

Verzoekt voor zijn/haar kind(eren) 

Naam    Voornaam    Groep   Geboortedatum  

  

  

  

 

Leerling(en) van Openbare Basisschool De Kleine Keizer vrijstelling van schoolbezoek  

toe te kennen gedurende het tijdvak:  

Van (eerste verlofdag) tot en met (laatste verlofdag)  

  

Wegens  

  

  

(zie criteria op pagina 2)  

 

Den Haag, d.d.      Handtekening  

 

Aanvrager dient dit formulier minimaal 4 weken voor de gevraagde vrijstelling in te  

leveren bij de directeur van de school en eventueel zorg te dragen voor de hieronder 

genoemde verklaring.  

 

Werkgeversverklaring  

Indien bovenstaande verlof ontstaat door een geldende vakantiespreiding in een  

bedrijf of instelling dient bij dit verzoek een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd.  

 

Verklaring directie van de school  

Het bovengenoemd verlof is wel/niet toegestaan 

Opmerkingen  

 

Den Haag, d.d.      Handtekening directeur 
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Criteria bij de behandeling van aanvragen om vrijstelling van schoolbezoek 

  

1. In de gevallen waarin een werknemer volgens de gangbare CAO vrij krijgt.  

 

2. Door uw werkgever wordt u geen vakantieverlof toegekend tijdens de normale 

schoolvakanties (werkgeversverklaring is vereist).  

 

3. In geval van bijzondere familieomstandigheden. Bijzonder geldt hier in de zin  

van een éénmalige gebeurtenis.  

 

4. Het lidmaatschap van een regionale of nationale selectie.  

 

5. In geval van een éénmanszaak of seizoensbedrijf en men voor inkomsten in 

belangrijke mate aangewezen is op arbeid tijdens de schoolvakanties.  

 

6. In andere bijzondere omstandigheden, kunt u zich direct wenden tot de directeur  

van de school.  

 

 

NB: Geen verlof wordt verleend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.  

 

 

Bezwaar aantekenen  

Tegen beslissingen van de directeur en de leerplichtambtenaar over leerplichtzaken kunt u 

een bezwaarschrift indienen wanneer u het niet eens bent met de beslissing.  

De gemeente kan u informeren over deze zogenaamde AWB-procedure.  

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet u dit doen bij degene die de beslissing genomen 

heeft. Het kan dus gaan om de directeur van de school of om de leerplichtambtenaar.  

Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing aan u is 

verzonden of overhandigd. 

 
 

 


