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Dit formulier dient door de
aanvrager te worden
ingevuld.

t'<rsli¡,! ¡rr{}5lJ
,0BlJ Jlt

^n1!td.l¡i1

Formulier aanvraag vr¡¡stelling van geregeld schoolbezoek
Artikel 11 onder f (vakantie buiten de schoolvakantie) of artikel 11 onder g (gewichtige omstandigheden) van de
Leerplichtwet 1969

Gegevens van de aanvrager ouder(s)/ verzorser(sl
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode

Telefoon nummer (s)
Emailadres

Gegevens van de leerline (enl
1
Voornaam en achternaam
Geboortedatum(kind 1)
Periode vrijstelling

van/ op

tlm
Reden

Evt. Leerling 2

Evt. Leerli

3

Voornaam en achternaam

Voornaam en achternaam

Geboortedatum

Geboortedatum

Ondertekenine
Datum
Handtekening

Joodse Basisschool Rosj Pina
Nieuw Herlaer L8-2O, L083 BD Amsterdam, Telefoon: 020-6427644

Beslissing directeur
Datum
Besluit

Reden

lJe

De vrijstelling is:

o

o
o

Niet akkoord

Omdat,

Omdat,

o

vrijstelling is:

o

Akkoord

De aanvraag een religieuze,

culturele en/ of geografische
context heeft
Het verlof van maximaal tien
schooldagen nog niet is gebruikt
Seizoensgebonden

o
o

o
o

werkzaamheden, in bedrijfstakken
die topdrukte kennen

Het geen verlof is van "specifieke" aard
Het geen verlof is met andere "gewichtige

omstandigheden".
het totaal van tien schooldagen per schooljaar
(artikel onder g), wordt overschreden
er al eerder in dat schooljaar een verlof is
toegekend van tien dagen

lnleveren:

te voegen stukken:
lndien de aanvraag wordt ingediend op grond van art. 11 onder
f, dient een werkqeversverklaring te worden overlegd

lngevulde formulieren moet u max¡maal vier weken van
te voren inleveren bij de administratie van de school.

lndien de aanvraag wordt ingediend op grond van art. 11 onder
g, dient een bewiisstuk te worden ingeleverd. (Denk aan een
uitnodiging Barmitswah/ Choepa/ vliegticket etc)

lnformatie:

Bezwaar:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u
binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. ln dit
bezwaarschrift moeten worden opgenomen:
Uw naam en adres
Omschrijving van de beschikking
Gronden van het bezwaar

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten

leerplichtambtenaar van uw gemeente.
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Joodse Basisschool Rosj Pina

Nieuw Herlaer L8-2O,1083 BD Amsterdam, Telefoon: 020-6427644
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