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Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969

Dit formulier dient door de ouder(s)/verzorger(s) te worden ingevuld

Aan de directeur (naam van de school)

Te

1. Gegevens aanvrager ouder(s)/verzorger(s)

Voornamen en naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (overdag)

2. Gegevens van de leerling

Voornamen en naam

Geboortedatum Groep/leerjaar

Voornamen en naam

Geboortedatum Groep/leerjaar

Voornamen en naam

Geboortedatum Groep/leerjaar

Voornamen en naam

Geboortedatum Groep/leerjaar

3. Gegevens van de gevraagde vrijstelling

Periode

Gewichtige omstandigheden



Gemeente Leidschendam-Voorburg

4. Gegevens van de kinderen die een andere school bezoeken

Voornamen en naam

Geboortedatum

Naam van de school

Te

Voornamen en naam

Geboortedatum

Naam van de school

Te

Voornamen en naam

Geboortedatum

Naam van de school

Te

Bijlagen

Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11 onder f, dient een gewaarmerkte (niet voorgedrukte) 

werkgeversverklaring te worden overlegd.

Ondertekening

Datum Handtekening

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

De gemeente Leidschendam-Voorburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. 

Daarbij houdt de gemeente Leidschendam-Voorburg zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming.
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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