/WEST-BRHBflNT

formu ierverzoek vakantie buiten deschoolvakanties
artikel 11 sub f, juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969

Dit verzoek dient u 8 weken vóórde bedoelde datum of periodevan vrijstelling in te leveren bij de directeurvan de school/instelling.
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)/voogd
Aan de directeur van (naam school/instelling):
Te (vestigingsplaats):

l

Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd

Achternaam:

Eerste voornaam en overige voorletters.
Adres:

2

Postcode;

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Gegevensvan de jongere voor wie vrijstelling wordt aangevraagd
(naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
LET OP: VOOR ELKE JONGERE DIENT U EEN APART FORMULIER IN TE VULLEN!

Achternaam'
Voornaam en voorletters:

Adres
Postcode'

Woonplaats

Geboortedatum:

Heeft u kinderen op andere scholen?

D ja

D nee

Zo ja, dan dient u ook bij die school/scholen een verzoek in te dienen.

3

Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheidis
om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kind op vakantie te gaan.
Om die reden heeft hij/zij het voornemen om van: Datum'

t/m

Datum:

met bovengenoemdekinderenop vakantiete gaan. Hij/zijverzoekt hiervoorvrijstellingvan de schoolbezoekplicht.
> EEN WERKGEVER5VERKLARING INZAKE DE VERHINDERING WEGENS

4

OF EIGEN VERKLARING ZELFSTANDIGE 15 BIJGEVOEGD

Ondertekening ouder(s)/verzorger(s)/voogd
Datum:

Handtekening:

voor toelichting zie ommezijde

In te vullen door

directeur

Wel/niet akkoord *
* doorhalen wat niet van toepassing is

Datum

Handtekening

Toelichting
Bij het begrip '2;<i. t:?;'--''. ï :;c;''.' --i-i het beroep' dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden,
respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om
in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Artikel 11 sub f Leerplichtwet 1969
'''3«i ;c:>'V-;ïi"2"''s'-ï'"-- zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat een jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld
bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 Jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn
vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien de jongere vanwege de specifieke aard van
het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan y. :".
Artikel 13a lid l Leerplichtwet 1969
'F';n beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere, bedoeld in artikel 11, onder f, kan slechts worden gedaan indien het
hoofd op verzoek van de ouders/verzorgers verlof heeft verleend dat de jongere voor de duur van het verlof de school onderscheiöeniijkde instelling niet bezoekt.'
Artikel 13a lid 2 Leerplichtwet 1969
'VsroT'als bedoeld in het ee.-ste lid kan door het hoofd slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden
verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verlof bedoeld in de eerste volzin,
kan aan de jongere die kwalificatieplichtig is slechts worden verleend tot een evenredig deel van het aantal dagen dat hij op
grond van artikel 4c (kwalificatieplicht) verplicht is onderwijs te volgen. '

Opsturen naar:

RBLWest-Brabant,
Postbus 90156
4800 RH Breda

