
 
BEROEP OP VRIJSTELLING GEREGELD SCHOOLBEZOEK  
wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. (Artikel 13) 
 
School: 
Adres: 
Plaats: 
 
 
Het beroep op vrijstelling dient door de ouders /verzorgers bij ten minste twee schooldagen  voor 
de verhindering bij de school te zijn ingediend. Indien het beroep korter dan twee van tevoren 
wordt aangevraagd, voldoet deze niet aan de eisen die de leerplichtwet stelt aan de ouders / 
verzorgers. 
 
Gegevens van de aanvrager: 
 
Voorletters en achternaam: ___________________________________________________ 
 
Adres:    ___________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________ 
 
Telefoon: (privé of werk): ___________________________________________________ 
 
Beroept zich op vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 13 van de leerplichtwet 1969 voor de 
leerplichtige jongere: 
 
Naam:   _________________________________________________________ 
 
Voornaam:  _________________________________________________________ 
 
Geboortedatum: _________________________________________________________ 
 
School:   _________________________________________________________ 
 
Periode: 
 
Datum: (maximaal één dag): ___________________________________________________ 
 
Godsdienst: 
 
Welke religieuze feestdag betreft het?  _____________________________________________ 
 
Om welke godsdienst of levensovertuiging gaat het?___________________________________ 
 
 
Andere leerplichtige kinderen. 
 
Heeft u nog kind/kinderen op een andere school voor wie  u ook verlof moet aanvragen?  
 
Ja / Nee  
 
Zo ja, welke school: ________________________________________________________ 
 
 
Datum: __________________________Handtekening: ____________________________ 
 
 
 



KENNISGEVING 
Artikel 13 van de Leerplichtwet 1969 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
U hebt op __________ een beroep op vrijstelling van geregeld schoolbezoek ingediend voor: 
 
voorna(a)m(en) en achternaam :  
 
geboortedatum    :    
 
datum verlof    :  
 
 
Ik heb geconstateerd dat de vrijstelling wel / niet  voldoet aan de eisen van de leerplichtwet. Op  
grond hiervan heeft uw zoon/dochter verlof / geen verlof voor bovengenoemde schooldag 
 
 
 
 
Datum:____________________________Handtekening:___________________________ 
 
      
Naam en functie: _________________________________________________________ 
 
 
Dit verlof kan niet worden beschouwd als een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht (AWB) 
omdat de inhoud niet rechtsgevolg is ingericht en dat derhalve geen bezwaar en beroep mogelijk zijn. 
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