Formulier vrij vragen
Lees voor u een aanvraag doet het document:
“Wanneer mag uw kind vrij van school”
Liefst 6 weken van tevoren vrij vragen.
Vrij vragen voor meer dan 10 dagen moet bij de leerplichtambtenaar.

Gegevens ouder/verzorger
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Vraagt vrij voor:
Achternaam

Voornaam

groep

Heeft broers en of zussen op een andere school en vraagt voor hen ook vrij.
Naam school
telefoonnummer

0
0

ja
nee

Reden voor het vrij vragen:
Reden
0 Voor een huwelijk van een
familielid
0

Voor een begrafenis of
crematie van een familielid

Omschrijving

0

Ernstige ziekte van een ouder,
broer, zus

0

Overlijden van een familielid

0

Huwelijksjubileum of
ambtsjubileum

0

Voor een verhuizing

0

Andere reden,

Voor een verplichting vanuit het geloof (1 dag) of voor een (niet christelijk) religieus feest (1 dag
per feest) hoeft geen vrij te worden gevraagd.
Wel moet dit 2 dagen van tevoren worden gezegd tegen de directeur.

Datum(s) waarvoor vrij
wordt gevraagd.
Aantal dagen
Datum van invullen
formulier.
Handtekening

U krijgt binnen twee weken antwoord op deze aanvraag.

In te vullen door de directeur:
Beslissing
0
Ja, er wordt vrijgegeven.
0

Omdat………..

Nee, er wordt geen vrij
gegeven.
Datum
Handtekening directeur

Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur, dan kunt u vragen om de beslissing
te veranderen. Dit heet een bezwaarschrift indienen. U moet dit doen binnen 6 weken na de
datum die hierboven staat.

Gaat het om minder dan 10 dagen vrij, dan moet dit bij de directeur. De directeur zal een
gesprek met u regelen voor hij/zij opnieuw een beslissing neemt. Deze beslissing wordt
binnen 6 weken genomen.
Bij meer dan 10 dagen, moet het bezwaarschrift naar de leerplichtambtenaar. Over het
verzoek voor vrij is dan door hem/haar beslist. Ook nu zal er eerst een gesprek zijn voor een
nieuwe beslissing wordt genomen. Binnen 6 weken beslist de leerplichtambtenaar.
Bent u het weer niet eens met de beslissing dan kunt u nog een keer een bezwaarschrift
indienen. Dit doet u bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.
Dit heet een beroepsprocedure. Hier zijn griffiekosten aan verbonden.

