
 

 

 

 

 

Ondergetekende, 

(naam)____________________________________________________________________________ 

(adres)____________________________________________________________________________ 

 

verzoekt vrijstelling van schoolbezoek voor de leerling(en): 

 

(naam + groep)______________________________________________________________________ 

 

(naam + groep)______________________________________________________________________ 

 

(naam + groep)______________________________________________________________________ 

 

Verzoek vrijstelling van schoolbezoek is op een andere school gedaan voor: 

 

(naam + school)_____________________________________________________________________ 

 

(naam + school)_____________________________________________________________________ 

 

voor de periode: 

 

(eerste dag)_________________________________________________________________________ 

 

(laatste dag)________________________________________________________________________ 

 

Op de achterzijde van dit formulier heb ik de reden van dit verzoek om vrijstelling aangekruist. Het is mij bekend dat 

slechts de redenen onder de kopjes A, B en C legaal van aard zijn.  

Als het schoolverzuim van bovengenoemde leerling(en) geheel of gedeeltelijk buiten de door de inspectie 

vastgestelde vakantiedagen valt, neem ik door ondertekening alle aansprakelijkheid, zorg en verantwoordelijkheid 

op mij gedurende de periode van afwezigheid. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(plaats, datum)                                                                                                                                           (naam, handtekening) 
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De reden voor de aanvraag van vrijstelling is hieronder aangekruist: 

A.  Gezinsvakantie 

o Om op gezinsvakantie te gaan. Dit kan uitsluitend als het op grond van de specifieke aard van het beroep 

van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties als gezin op vakantie te gaan. 

o Ziekte van één van de ouders tijdens de gezinsvakanties in de schoolvakanties, blijkende uit een 

schriftelijke verklaring van een arts. 

o Een aantoonbare verplichte bedrijfsvakantie, mits verschuiving niet mogelijk blijkt en dewerknemer bij het 

bedrijf op rouleren heeft aangedrongen. (Verklaring werkgever toevoegen) 

o Tijdens de schoolvakantie bestaande drukke werkzaamheden of onmogelijkheden tot vervanging van een 

zelfstandige ondernemer. 

In de memorie van toelichting noemt de minister de volgende voorbeelden: beroepen in de agrarische en 

toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland moet verblijven. Het is 

uitgesloten dat er toestemming verleend kan worden voor vakanties buiten het seizoen i.v.m. goedkope 

aanbiedingen en acties van bungalowparken e.d. 

Extra vakantieverlof kan slechts eenmaal per jaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof 

mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar! 

B.  Bijzondere omstandigheden 

o Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zoverdat niet 

buiten schooltijd kan (voor de duur van de afspraak). 

o Een huwelijk van familie t/m de derde graad van het kind (ouders, (over-)grootouders, broer/zus, 

oom/tante. 

o Een 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van (groot-)ouders. 

o Een 25 en 40 jarig ambtsjubileum van (groot-)ouders. 

o Gezinsuitbreiding. 

o Verhuizing. 

o Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broer of zus (duur in overleg met de school). 

o Overlijden (inclusief begrafenis) van ouders (ten hoogste 4 dagen), grootouders, broer of zus (2dagen), 

overgrootouders, ooms/tantes, neven/nichten (1 dag). 

C.  Vieringen culturele minderheden 

o Het kind/de kinderen moet(en) meedoen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdiensten 

en/of levensovertuiging. U dient dit minimaal twee dagen van te voren op school te melden. Als richtlijn 

geldt één dag vrij. 

D.  Overige reden(en) 

o Te weten: 
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