
Verlof aanvraag

Ondergetekende

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoon

Verzoekt om vrijstelling van schoolbezoek op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet en kent via de schoolgids/website de 

criteria voor het verlenen van verlof door de directeur.

a  Aartseveen 70

 3755 VE Eemnes

t  +31 (0)35 538 98 91

e  c.schamhart@atscholen.nl

w  www.hobbitstee.nl

Gegevens leerling

Het verzoek betreft de periode van      tot en met   

Het totaal aantal gevraagde verlofdagen is

De reden van het verzoek is

  een door de werkgever aangewezen vakantieperiode (werkgeversverklaring bijvoegen)

  we zijn aantoonbaar niet in de gelegenheid gedurende schoolvakanties een gezinsvakantie te hebben

  een andere dan hierboven genoemd, namelijk:

Naam leerling Geboortedatum Groep

U dient ter onderbouwing van uw verzoek een bewijsstuk bij te voegen. Dit kan zijn: een werkgeversverklaring, een rouwkaart, 

een huwelijksuitnodiging of iets anders waarmee uw verzoek wordt onderbouwd.



Ondertekening

Datum Handtekening schooldirecteur

 Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening:

•  Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school wanneer de aanvraag betrekking heeft op 10 schooldagen of minder per 

schooljaar.

•  Een bezwaarschrift indienen bij het Regionaal Bureau Leerling-zaken, postbus 514, 1200 AM Hilversum wanneer de aanvraag betrekking 

heeft op meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u op grond van dezelfde Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes 

weken na dagtekening van die beslissing een beroepsschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam, t.a.v de sector 

bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW te Amsterdam. Hier zijn kosten aan verbonden. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, 

kunt u, indien naar uw mening onverwijlde spoed is vereist, daarnaast nog verzoeken om een oorlopige voorziening te treffen. U dient 

uw verzoek dan te richten aan de President van de rechtbank, t.a.v. de afdeling voorlopige voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW te 

Amsterdam. Ook hier zijn kosten aan verbonden.

Datum

De directie van de school geeft hierbij    wel    geen* toestemming voor het aangevraagde verlof.

Evt. opmerkingen:

Handtekening
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