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Verzoek om vrijstelling schoolbezoek van gewichtige 

omstandigheden 
 
 

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan verlof worden gevraagd op grond van 

artikel 11g van de Leerplichtwet 1969. Hieronder een overzicht van gewichtige 

omstandigheden waarvoor aanspraak op extra verlof kan worden gemaakt: 

 voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren 

kan geschieden; voor verhuizing: 1 dag; 

 Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e 

graad 2 dagen indien dit huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten en 1 dag 

indien dit in de eigen woonplaats geschiedt; 

 Viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 

60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag; 

 Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, waarbij de 

duur in overleg met de directeur wordt vastgesteld; 

 Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: voor ten hoogste 4 

dagen; 

     van bloed- en aanverwanten in de 2e graad: voor ten hoogste 2 dagen; 

     van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad: voor ten hoogste 1 dag. 

 

Voor andere -naar het oordeel van de directeur- belangrijke redenen kan ook 

extra verlof worden toegekend, maar geen vakantieverlof anders 

omschreven dan artikel 11f  van de leerplichtwet 1969 

 

 

Gegevens aanvrager 

Naam                                 

______________________________________________ 

adres                                 

______________________________________________ 

postcode en woonplaats   

______________________________________________ 

telefoonnummer                

______________________________________________ 

 

Verzoekt om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11g van de 

Leerplichtwet 

 

Gegevens leerlingen 

1 

Naam_______________________________geb.datum____________Groep____ 

2 

Naam_______________________________geb.datum____________Groep____ 

3 

Naam_______________________________geb.datum____________Groep____ 

4 

Naam_______________________________geb.datum____________Groep____ 

 

                                                      Z.O.Z. 

 



 

 

 

Periode verzoek 

 

Begindatum verzuim________Einddatum verzuim ____________ 

Aantal verzuimdagen________ 

 

 

Reden verzoek 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Verklaring schooldirectie 

 

Moordrecht     ___________________ 

Handtekening ___________________ 

 

Tegen de gevraagde vrijstelling van de school bestaat wel/geen bezwaar.  
Eventueel motivatie 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


