
VERLOFAANVRAAG VOOR MEER DAN 10 DAGEN WEGENS 

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN 
 Art.11 onder g Leerplichtwet 1969   
 

Ondergetekende ................................................   ouder/voogd/verzorger 

van       ............................................... 

geb. datum      ........................ 

leerling uit groep/klas ........ 

van (naam school) ...................................................... 

    

verzoekt de ambtenaar van de Leerplichtwet wegens gewichtige omstandigheden, 

hierna   omschreven, verlof te verlenen aan bovenstaande leerling. 

    

Korte omschrijving van de reden van het aan te vragen verlof 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Het verzoek betreft verlof op de volgende data:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

N.B. Verlof voor meer dan 10 dagen dient altijd bij de leerplichtambtenaar van de     

                   woongemeente aangevraagd te worden. 

           

Aanvrager: naam:  ................................ 

            adres:   .......................................................................................  

           postcode: ................ woonplaats: ........................................        

           tel.no.: .......................... 

            handtekening: ........................................  datum: ................ 

                  

Beslissing, de directeur/rector van de school en de aanvrager gehoord hebbende, van 

      de ambtenaar Leerplichtwet op bovenstaand verzoek luidt: 

 

                       POSITIEF 

                       ---------------- 

                       NEGATIEF  (z.o.z. voor redenen)              

    

 

De ambtenaar Leerplichtwet 

(handtekening).................................................  Maastricht,(datum) ...................  



De ambtenaar Leerplichtwet van de gemeente Maastricht meent om de volgende 

redenen geen gehoor te kunnen geven aan het verzoek van ................................ 

op ........................ 

(zie voorzijde). 

   

REDENEN VAN AFWIJZING 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

BEZWAAR 
De ambtenaar Leerplichtwet maakt u er opmerkzaam op, dat in geval van afwijzing, 

u binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift daar-   

tegen kunt indienen bij de ambtenaar Leerplichtwet, die dit vervolgens zal voorleggen 

aan de bezwarencommissie. 

Als er sprake is van spoedeisend belang dan kan een verzoek om schorsing of een 

verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissements-

rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. 

    

BELANGRIJK 
Als de leerling ondanks de weigering van het verlof toch niet op school verschijnt, 

dan blijft uiteraard de wettelijke verplichting van melding van (vermoedelijk) 

ongeoorloofd schoolverzuim ex art. 21 van de Leerplichtwet 1969 van kracht aan de 

ambtenaar van de Leerplichtwet.    

 

    

INDIENEN AANVRAAG 
De volledig ingevulde aanvraag dient ingestuurd te worden naar: 

                             Gemeente Maastricht 

                             Sociaal/Culturele Zaken 

   Bureau Jeugdzaken 

   Afdeling Leerplicht 

   Postbus 1992 

   6201 BZ Maastricht 


