
Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

Aanvraag extra schoolverlof (art. 11 lid f en art. 11 lid g Leerplichtwet) 

Dit formulier is in gebruik binnen de gemeente Terschelling 

Aan de (locatie)directeur van: (school) 

Naam aanvrager: 

Adres: 

Postcode en woonplaats 

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

Verlof wordt aangevraagd voor: 

Voor- en achterna(a)m(en) kind(eren) Geboortedatum Groep/klas 

1. 

2. 

3. 

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

voor de bedoelde datum de aanvraag in te dienen. (max. 10 

schooldagen, werkgeversverklaring bijvoegen) 

0 artikel 11 lid g, gewichtige omstandigheden indien mogelijk 4 dagen voor 

bedoelde datum inleveren en anders z.s.m. na het ontstaan van de 

omstandigheden 

(aangeven wat de omstandigheid is) 

0 arts, tandartsbezoek of dergelijke 

Handtekening aanvrager:  Terschelling, datum 

Geachte ouders/verzorgers, 

Het verzoek om  vrij te geven op 

(datum) wordt door mij wel/niet toegestaan. 

Met vriendelijke groet, 

Jannie Docter 

locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 
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Samen, voor hún toekomst! 
Openbaar Onderwijs Terschelling 

Bij afwijzing verzoek: 

Motivatie voor de afwijzing: 

Handtekening (locatie)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 

locatiedirecteur van: 

OBS Hunnighouwersgat 
Zuidmidslanweg 19a
8891 GH Terschelling Midsland

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. 


