Formulier vrijstelling schoolbezoek
vijfjarigen
(artikel 11a, lid 1, Lpw)
Tijdig vóór de bedoelde periode van vrijstelling inleveren bij de directeur van de school

Aan de directeur van de
…………………………………………(naam school) te………………………………..….(vestigingsplaats)
1. Gegevens van de aanvrager:

ouder(s)/verzorger(s)/voogd

achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters (GBA):
adres:
postcode:

woonplaats:

telefoon:

(privé of werk)

e-mail:
2. Gegevens van de leerling voor wie vrijstelling schoolbezoek wordt gevraagd
NB: Voor elke LEERLING een apart formulier invullen.
achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters (GBA):
geboortedatum:

BSN/onderwijsnummer:

3. Mededeling vrijstelling op grond van de jeugdige leeftijd leerling
(ten hoogste 5 uur per week)

aantal uren per week:
periode:

4. Aanvraag aanvullende vrijstelling in verband met overbelasting
(punt 3 en 4 samen ten hoogste 10 uur per week)

aantal uren per week:
periode:
5. Ondertekening
Is de benodigde verklaring bijgevoegd!

datum:

handtekening:

Toelichting
De leerplichtwet biedt de mogelijkheid tot vrijstelling van de
schoolbezoekplicht voor ten hoogste 5 uur per week ten behoeve van leerplichtige leerlingen, zolang zij de leeftijd van 6 jaar
nog niet hebben bereikt. De leerplichtwet stelt als voorwaarde
dat van een beroep op deze vrijstellingsgrond wegens jeugdige
leeftijd mededeling moet worden gedaan aan de directeur van
de school. Aanvullend kan de directeur, desgevraagd, voor de
betrokken leerling nog voor ten hoogste 5 uur per week (gezamenlijk maximum 10 uur) vrijstelling van de schoolbezoekplicht
verlenen. De directeur verleent deze aanvullende vrijstelling uitsluitend als dat nodig is om overbelasting van de leerling te
voorkomen. De goede voortgang van het onderwijs vereist dat
de mededeling omtrent vrijstelling en verzoeken om aanvullende
vrijstelling tijdig vóór de ingangs- of wijzigingsdatum worden gedaan.

De vrijstellingsmogelijkheid is niet bedoeld om, naar keuze
van de ouders/verzorgers, de vijfjarige leerling op willekeurige momenten thuis te houden.
Onderwijsnummer
Het onderwijsnummer is het burgerservicenummer (voorheen bekend als sociaalfiscaal nummer of sofinummer).
Jongeren voor wie geen burgerservicenummer is vastgesteld verkrijgen na inschrijving op een school/ instelling een
persoonsgebonden onderwijsnummer.
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de Gemeente Goeree-Overflakkee.

