
 

 

VRIJVRAAG FORMULIER  

 

Ondergetekende verzoekt zijn/haar kind vrij te geven op datum: _______________________ 

 

De reden van het verzoek is:  0 artikel 11 lid f, vakantie: hiervoor dient u minimaal 8 weken  

    voor de bedoelde datum het formulier ‘vrijstelling  

    schoolbezoek buiten de schoolvakantie’ in te leveren. Dit 

    formulier kunt u downloaden op de website van de school 

 

    0 artikel 11 lid g, gewichtige omstandigheden indien mogelijk 8 weken 

    voor bedoelde datum inleveren en anders zsm na het ontstaan van de omstandigheden 

 

   (aangeven wat de omstandigheid is) 

____________________________________________________ 

   

 ____________________________________________________ 

 

     

    0 arts, tandartsbezoek of dergelijke 

 

Naam ouder/verzorger: ____________________________________________________ 

 

Naam kind:   __________________________geb. datum _______________ 

 

Datum:   ____________________________________________________ 

 

Handtekening:   ____________________________________________________ 

 

 

Terschelling,__________________ 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Het verzoek om _____________________________________________vrij te geven op  

 

(datum)______________ wordt door mij wel/niet toegestaan. 

 

Overzicht gebruikte verlofdagen 

 
Aantal dagdelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
gewichtige 
omstandigheden 

                    

 

0 arts, tandartsbezoek of dergelijke 

 

Met vriendelijke groet,  

Annriëtte van Duyvenbode, Directeur CBS ‘t Jok 



Bij afwijzig verzoek: 

Motivatie voor de afwijzing: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening directeur:    Datum:  

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van 

de dag na die waarop ik het besluit door middel van verzending of uitreiking aan u bekend 

heb gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de directeur van: 

CBS Vossersschool, Dennenweg 4, West-Terschelling 

   

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:  

- de naam en het adres van de indiener;  

- de dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;  

- de gronden van het bezwaar. 

 

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening 

bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u 

tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord 

Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te 

treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

 


