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Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek 

 

Gegevens aanvrager (ouder/verzorger) 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Postcode/woonplaats:  

 

Datum aanvraag: 

 

Telefoonnummer:  

 

Handtekening:  

 

Hierbij verklaren ouders/verzorgers dat hij/zij verantwoordelijk zijn voor eventuele 

leerachterstanden die kunnen ontstaan door afwezigheid binnen de reguliere schooltijden 

 

Gegevens leerling(en) 

 

 

1. Voor- en achternaam 

Groep:     Leerkracht:  

2. Voor- en achternaam 

Groep:     Leerkracht:  

3. Voor- en achternaam 

Groep:     Leerkracht:  

 

Datum gevraagde vrijstelling: 

1 dag (of minder):              dag             -            - 2015/2016*   vanaf                 tot 

Meerdere dagen namelijk: van          -         - 2015  tot             -            - 2015/2016* 

mailto:directie@bommelstein.asg-almere.nl
http://www.bommelstein.asg-almere.nl/


Reden van gevraagde vrijstelling: 

 

 

 

In te vullen door de directie van de school 

 

Datum binnenkomst:           -            -  2015/2016 

 

WEL/NIET AKOORD 

 

Opmerkingen: 

 

Handtekening: 

 

 

Informatie rondom verlof 
 

Inleveren: ingevulde formulieren moet u, zo mogelijk, acht weken van te voren indienen bij de directeur van de school. 

Bij te voegen stukken: Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder 1, dient een gewaarmerkte (niet 

voorgedrukte) werkgeversverklaring te worden overlegd. 

Informatie: Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van Almere. Overigens staat alle informatie 

rondom verlof  in de schoolgids en ligt er een boekje van de gemeente in de hal van school. 

Het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd, dus buiten de schoolvakanties. Almere is ingedeeld in 

regio Noord. Uw kind is dus alleen vrij tijdens de toegewezen schoolvakanties voor regio Noord. Ook kent 

Bommelstein eigen vrije dagen die zijn ontstaan door compensatiedagen en studiedagen voor en van het personeel. 

Deze kunt u vinden op de agenda/kalender van Mijnschoolinf.nl. 

Afwijken van deze regel mag alleen als uw gezin niet op vakantie kan tijdens de schoolvakanties omdat – U allebei of één van 

u in de horeca of agrarische sector werkt; en er in de zomervakantieperiode aantoonbaar sprake is van piekdrukte. 

De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Er bestaat géén recht op tien schooldagen 

verlof, in welke vorm dan ook! 

Het kan gebeuren dat u wegens omstandigheden genoodzaakt was om met spoed te vertrekken. Het is dan van belang 

dat u stukken kunt overleggen die de noodzaak van uw plotselinge vertrek aantonen. De schooldirecteur of de 

leerplichtambtenaar kan dan het volgende beslissen: wel of niet geoorloofd. Uiteraard zijn de eventuele consequenties 

bij een negatieve beoordeling voor uzelf. 

 

 


