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Aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek/stagebezoek 
    
Ondergetekende vraagt vrijstelling geregeld schoolbezoek/stagebezoek aan voor         

Naam leerling: 
 

Klas:  

Naam mentor: 
 

Verlofaanvraag voor  
datum/data:  

 
De reden voor deze vrijstelling schoolbezoek/stagebezoek is (graag aanvinken): 

 vakantieverlof buiten de schoolvakanties, omdat ouders niet vrij kunnen nemen in de 

reguliere schoolvakanties, op grond van de specifieke aard van het beroep  

- max 10 dagen 

- min 8 weken van tevoren aanvragen 

- niet in de 1e twee weken van het schooljaar 

- max 1 keer per jaar 

 verlof vanwege gewichtige omstandigheden 

- waar mogelijk minimaal 8 weken van tevoren aanvragen  

 voldoen aan wettelijke verplichting, rechtszaak of iets dergelijks 

- max 10 dagen 

 verhuizing 

- max 1 dag 

 bijwonen huwelijk bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad 

- max 1 dag 

- max 2 dagen indien ver gereisd moet worden 

- max 5 dagen in geval van huwelijk in het buitenland 

 ernstige of levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en 

aanverwanten tot en met de 3e graad 

- max 10 dagen 

 overlijden van bloed- of aanverwant 

- 1e graad maximaal 5 dagen 

- 2e graad maximaal twee dagen 

- 3e en 4e graad 1 dag 

- buiten Nederland maximaal vijf dagen 

 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s)  

- max 1 dag 

 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s)  

- max 1 dag 

 in geval van andere gewichtige omstandigheid alleen in overleg met de directie 

- max 10 dagen   

 verlof in verband met verplichting vanuit godsdienst- en levensovertuiging 

- min 2 dagen van tevoren aanvragen 

- 1 dag per verplichting 
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Naam 
ouder/verzorger 
 

 

 
Handtekening 
ouder/verzorger 
 

 

 
Emailadres 
 

 

 
Datum van 
indienen 
verlofaanvraag 
 

 

 
 
Dit formulier graag inleveren bij de directie van de school. U krijgt zo snel mogelijk bericht of het 
verlof wel of niet wordt toegekend. Als u het niet eens bent met de beslissing, dient u per omgaande 
schriftelijk bezwaar tegen de beslissing aan te tekenen. 
 
Zie voor de geldende leerplichtwet- en regelgeving: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

