
   

  FortgensschoolPC Basisschool Gevers Deynoot    

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek  Het Kompas  
  

Vrijstelling van schoolbezoek kan worden verleend op grond van artikel 11 van de 

Leerplichtwet. Het verzoek moet worden ingediend bij de directie van de school. 

Bij dit formulier ontvangt u, indien gewenst, de brochure “Verlof” van het Regionaal 

Bureau Leerplicht.  
  

Ondergetekende: ……………………………………………………  
  

adres: …………………………………………………………………  
  

postcode en woonplaats: ……………………………………………  
  

verzoekt om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 van de 

Leerplichtwet 1969, voor de volgende leerplichtige minderjarige(n) op school:  
  

  voornaam    achternaam   geboortedatum  groep  
  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

4. ……………………………………………………………………………….  
  

Het verzoek is voor de periode van: ………….. (eerste dag) t/m ………….(laatste 

dag).  

  

De reden van het verzoek is (geef een omschrijving en voeg, indien van toepassing, 

ondersteunende stukken toe):  
  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  
  

Handtekening aanvrager:  
   

……………………………  
   

 PCSV   Postbus 122, 2250 AC Voorschoten  

  



 
  

In te vullen door de schoolleiding:     
  

    

 
Fortgensschool  
PC Basisschool Gevers Deynoot  
Het Kompas  

 De directie gaat akkoord met uw verzoek om vrijstelling van schoolbezoek.  
  

 Dit verlof valt niet onder de omstandigheden waarbinnen verlof toegekend 

mag worden.  

  

Toelichting:   
  

   

De directie heeft de betreffende leerkrachten op de hoogte gesteld van 

bovenstaande beslissing.  
  

  

Handtekening directeur:  

  

 ……………………………...  
  

Datum:   
   
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, 

kunt u schriftelijk bezwaar maken.  
U dient een bezwaar in bij de persoon die het besluit heeft genomen.  
  
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:  

• naam en adres van belanghebbende;  
• de dagtekening (datum);  
• een beschrijving van het besluit dat is genomen;  
• argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit;  
• wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht 

ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.  
  
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht 

van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.  
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht binnen zes weken beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector 

Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Zie voor meer 

informatie de site van Bureau Leerplicht. (www.rbl-hollandrijnland.nl)   
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