
Naam:

Adres:

Postcode:

Ondergetekende,

Belangrijk
De directeur van de school is verplicht de 
leerplichtambtenaar van de gemeente vermoe-
delijk ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen 
ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder 
toestemming van school houden, kan  
proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) kunt u binnen zes weken na dagtekening 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
de directeur van de school. In dit bewaarschrift 
moeten worden opgenomen:  
- uw naam en adres; 
- omschrijving van de beschikking; 
- gronden van het bezwaar.

Bovendien kunt u de voorzitter van de sector 
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
om een voorlopige voorziening verzoeken.  
voorlopige voorziening verzoeken.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de 
leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Naam leerling:

Geboorte datum:

Naam leerling:

Geboorted atum:

Naam leerling:

Geboorte datum:

Het verzoek betreft  

de periode:

Verzoekt om vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek voor,

t / m

Plaats:

Leerling van groep:

Leerling van groep:

Leerling van groep:

Reden van het verzoek: (zie de bijlage voor geldige redenen)

Plaats:

Handtekening ouder  
of verzorger:

Ondergetekende is bekend met de wettelijke regelgeving, (zie achterzijde van dit formulier)

1. Wanneer het een bruiloft, huwelijks- of ambtsjubileum betreft, dient u een kopie van de uitnodiging bij te voegen.
2. Wanneer het vakantieverlof betreft, dient een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat er niet

tijdens één van de schoolvakanties op vakantie gegaan kan worden.

Datum:

Reden:

Plaats:

Handtekening directeur:

Datum:

In te vullen door school:
Het gevraagde verlof wordt wel / niet verleend.

basisschool

odyssee
VERLOF EN VRIJSTELLING
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Formulier voor vrijstelling geregeld schoolbezoek. 
Aan de directeur van A.B.O. Odyssee
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