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RICHTLIJNEN VOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S) BIJ HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER
Belangrijk:
Vakantie onder schooltijd is niet van toepassing.
Gelieve alle bewijsstukken toe te voegen aan uw aanvraag, zodat u aanvraag beter onderbouwd is.

Mogelijkheden voor verlof:
Ieder leerplichtig kind kan maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrijstelling krijgen.

Redenen
Op de dag van het huwelijk van bloed- en
aanverwanten in de eerste, tweede en derde
graad van het kind,

Documentatie verplicht
geldig bewijsstuk: kopie van de uitnodiging

Dag
1 dag

geldig bewijsstuk: kopie van het trouwboekje
en of uitnodigingskaart

1 dag

geldig bewijsstuk: brief van arts/AZV

1 dag

geldig bewijsstuk: kopie van het
overlijdensbericht

1 dag

geldig bewijsstuk:
uittreksel van het bevolkingsregister (CENSO)

1 dag

Graden in verwantschap:
1ste graad: ouders, 2de graad: grootouders, broers en
zussen, 3de graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven
en nichten (kinderen van broers en zussen)

Op de dag van herdenking van het 25-, 40-,
50-, en 60- jarig huwelijksjubileum van zijn
ouders, stief- , pleeg- of grootouders
Bij ernstige ziekte van ouder(s): stief - of
pleegouders, van het kind
Bij overlijden van een ouder(s),
grootouder(s), stief - of pleegouders en
bloed- en aanverwanten tot en met de 3de
graad
Verhuizing van gezin

Persoonlijke/bijzondere omstandigheden mogelijk: (1 t/m 10 schooldagen)
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/ bijzondere omstandigheden van 1 tot en met 10
schooldagen beslist het schoolhoofd. Dit houdt in: jubilea, begrafenis, bruiloft, gewichtige omstandigheden e.d.
Deze aanvragen moeten onderbouwd zijn van voldoende documentatie en deze moet ingeleverd worden bij het
schoolhoofd. Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.
Persoonlijk/bijzondere omstandigheden (meer dan 10 schooldagen)
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden die langer dan 10 schooldagen
inhouden, geeft het schoolhoofd advies. Het advies wordt naar Bureau Leerplicht gestuurd en inspectie van het
onderwijs beslist hierover.
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Alvorens voorbereidingen te gaan treffen, moet de aanvrager het aanvraagformulier met bewijs 2 maanden van te
voren bij het schoolhoofd indienen. Als de leerling Aruba gaat vertegenwoordigen bij officiële sportwedstrijden,
culturele activiteiten of schoonheidsevenementen moet de aanvrager voldoende bewijs leveren door een officiële
brief over te leggen van de organisatie waarvoor de leerling Aruba gaat vertegenwoordigen in het buitenland of hier
te lande.
Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.
Inspectie van het onderwijs verhoort zowel het schoolhoofd als de verzoeker. Inspectie van het onderwijs zal binnen
7 dagen een beslissing nemen over de aanvraag.

Bij ziekte zijn ouders verplicht om de school conform afgesproken regels te melden:
Redenen
Meldingen/documentatie verplicht
Een dag ziek
school melden voor 9:00 uur ’s morgens dat het kind ziek is
Langer dan 10 dagen ziek
een schriftelijke verklaring van de arts/specialist af te geven op
de 11de dag bij het schoolhoofd
Langdurig ziekteverzuim/chronische
brief van arts/specialist in te leveren bij het schoolhoofd
ziekte
Medische controle op eigen initiatief in dit moet gedurende de schoolvakanties plaatsvinden
het buitenland
Medische spoedgevallen
De aanvraag dient onderbouwd te zijn met een brief van het
AZV (Algemene Ziekte Verzekering)
Geen vrijstelling mogelijk voor de volgende argumenten:
Bij activiteiten van verenigingen
tijdens vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (bijvoorbeeld in het geval van speciale aanbiedingen in
het laagseizoen)
bij familiebezoek buiten de vastgestelde schoolvakanties
voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van (over) grootouders
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin thuis zijn
omdat het kind moet zorgen voor ouder(s)/grootouder(s) of andere familieleden
voor het argument “ons kind is nog jong dus hij/zij kan verzuimen”
voor het argument “vlak voor de vakantie wordt toch geen les meer gegeven”
voor het argument “wij wisten niet dat er een leerplichtwet was”
voor het argument “een familielid is uit het buitenland op vakantie op Aruba”
voor het argument “een familielid heeft ons een reisticket/boottrip cadeau gegeven”
voor het argument “wij hebben een reisticket/boottrip gewonnen”
voor het argument “een jaar geleden hebben wij een reisticket gekocht”
voor het argument “wij hebben persoonlijke zaken te regelen in het buitenland en ons kind(e)ren moeten mee”
voor het argument “wij hebben geen oppas voor ons kind(e)ren)”
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FORMULIER AANVRAAG
Als ouder/verzorger levert u de volledig ingevulde aanvraag, inclusief bewijs, in bij het schoolhoofd.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld worden niet aangenomen.
VRIJSTELLING WEGENS PERSOONLIJKE/BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN (1 t/m 10 schooldagen)
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden van 1 tot en met 10
schooldagen beslist het schoolhoofd. Dit houdt in: jubilea, begrafenis, bruiloft, gewichtige omstandigheden e.d.
Deze aanvragen moeten onderbouwd zijn van voldoende documentatie en deze moet ingeleverd worden bij het
schoolhoofd. Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.
VRIJSTELLING WEGENS PERSOONLIJKE/BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN (meer dan 10 schooldagen)
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden die langer dan 10 schooldagen
inhouden, geeft het schoolhoofd advies. Het advies wordt naar Bureau Leerplicht gestuurd en inspectie van het
onderwijs beslist hierover.
Alvorens voorbereidingen te gaan treffen, moet de aanvrager het aanvraagformulier met bewijs 2 maanden van te
voren bij het schoolhoofd indienen. Als de leerling Aruba gaat vertegenwoordigen bij officiële sportwedstrijden,
culturele activiteiten of schoonheidsevenementen moet de aanvrager voldoende bewijs leveren door een officiële
brief over te leggen van de organisatie waarvoor de leerling Aruba gaat vertegenwoordigen in het buitenland of hier
te lande. Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.
Heeft u kinderen op een andere school zitten dan dient u voor deze kinderen een aanvraag te doen bij
desbetreffende school.
Alleen in te vullen door ouder(s)/verzorger(s):
1. Gegevens aanvrager
Naam
Adres
Telefoon-/mobiel nummer
2. Gegevens leerling
Voornaam en achternaam

m/v leeftijd

3. Periode verzoek
Begindatum verzuim

Einddatum verzuim
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Geboortedatum

Geboorte plaats

Groep/klas

Aantal verzuimdagen

4. Reden verzoek:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5.
Handtekening aanvrager:

Datum

Alleen in te vullen door het schoolhoofd:
Aanvraag 1 t/m 10 schooldagen:
De aanvraag is:
- verleend
- niet verleend
Reden:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Meer dan 10 schooldagen:
Advies:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Reden:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Naam van het schoolhoofd_____________________________handtekening_______________________
Dit besluit is genomen op:________________________________________________________________
Dit besluit is verzonden naar de aanvrager:
Ja, op (datum)____________________________ Nee, reden: ________________________________________
Schoolhoofd stuurt een kopie van compleet ingevulde aanvraag, van 1 t/m 10 en of meer dan 10
schooldagen naar Bureau Meldpunt Leerplicht.

WAARSCHUWING: het schoolhoofd is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren over vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan er een
dwangsom opgelegd worden.
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