
 

Aanvraagformulier vakantieverlof 
Vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie artikel 11 onder f en artikel 13a van de 

Leerplichtwet 
 

Aan de ouders / verzorgers, 
 
Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin 
het kind 5 jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een 
schriftelijk verzoek voor vakantie buiten de schoolvakanties in te dienen. 
 
Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen.  
Bij een (vakantie)aanvraag van tien dagen of meer moet toestemming worden gevraagd bij de 
leerplichtambtenaar van de Gemeente Hof van Twente. 
 
Vakantieverlof wordt toegekend als de verlofaanvraag voldoet aan de Leerplichtwet. Als één van 
beide ouders / verzorgers een beroep heeft of een bedrijf (seizoensgebonden arbeid) waardoor 
vakantie tijdens de ‘gewone’ schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders vakantieverlof 
aanvragen. 
 

Gegevens aanvrager 1: ouder/verzorger Gegevens aanvrager 2: ouder/verzorger 

Achternaam  Achternaam  

Voornaam  Voornaam  

Voorletters  Voorletters  

Adres  Adres  

Postcode en plaats  Postcode en plaats  

E-mailadres  E-mailadres  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

  

Gegevens leerling(en) 

Voornaam  Voornaam  

Achternaam  Achternaam  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Groep  Groep  

 

Voornaam  Voornaam  

Achternaam  Achternaam  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Groep  Groep  

 

z.o.z. 

 



 

Vervolg aanvraagformulier vakantieverlof 
Vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie artikel 11 onder f en artikel 13a van de 

Leerplichtwet 

  

Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in 
de gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar hiervoor genoemde 
kinderen op vakantie kan gaan. Om die reden heeft hij/zij het voornemen om tijdens hierna 
genoemde periode met hiervoor genoemde kinderen op vakantie te gaan. Hij/zij verzoekt 
hiervoor vrijstelling. 

Periode van  t/m  

Reden  
 
 
 
 

 

Ondertekening aanvrager(s) 

Datum   

Naam   

Handtekening  
 
 
 
 
 

 

 
U dient een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of eigen verklaring als 
zelstandige bij te voegen. 
 
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de Gemeente Hof van 
Twente 0547-858585. 


