Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht
Artikel 5 onder b van de Leerplichtwet 1969
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen.
1. Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de
inschrijvingsplicht doet
achternaam:

voorna(a)m(en):

adres:

postcode:

plaats:

telefoonnummer:
2. Gegevens van de jongere
NB: voor elke jongere een apart formulier invullen.
naam:

voorna(a)m(en):

geboortedatum:

BSN:

adres:

postcode:

plaats:

telefoonnummer:

nationaliteit:

geslacht:  M  V

3. Vrijstellingsgronden
overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand
van de woning gelegen scholen/instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden
(artikel 5 onder b).
Het formulier verklaring bedenkingen tegen de richting van de school bijvoegen.
4. Ondertekening
datum:

Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht van
toepassing is een ‘jongere’.
De plicht een jongere als leerling op een school of
onderwijsinstelling te doen inschrijven berust op degene die het
gezag over die jongere uitoefent dan wel degene die zich met de
feitelijke verzorging van de jongere heeft belast.
De plicht tot inschrijving bestaat vanaf de eerste schooldag van
de maand waarop de jongere de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt.
De leerplicht eindigt in de regel aan het einde van het schooljaar
waarin de jongere zestien jaar is geworden. Als de jongere dan
nog geen startkwalificatie heeft behaald geldt tot de achttiende
verjaardag de kwalificatieplicht, of als eerder een startkwalificatie
is behaald.

handtekening:

Informatie
<<informatie>>
* Het formulier verklaring lichamelijke of psychische
gesteldheid wordt door de onafhankelijk GGD-arts of
psycholoog (aangewezen door burgemeester en
wethouders) verstrekt als deze een vrijstelling op grond van
artikel 5 onder a nodig acht. De verklaring wordt verstrekt
aan de leerplichtambtenaar.

Verklaring bedenkingen tegen de richting van de school
Artikel 5 onder b juncto artikel 8, van de Leerplichtwet 1969
behoort bij een beroep op vrijstelling wegens bedenkingen tegen de richting van de school
1. Ondergetekende
achternaam:

voorna(a)m(en):

adres:

postcode:

plaats:

telefoonnummer:
2. Gegevens van de jongere voor wie de vrijstelling wordt gevraagd
NB: voor elke jongere een aparte verklaring opstellen.
naam:

voorna(a)m(en):

geboortedatum:
adres:

postcode:

plaats:

telefoonnummer:

nationaliteit:

geslacht:  M  V

verklaart dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning
gelegen scholen/instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende
bedenkingen bestaan.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij is nagegaan wat de richting is van de navolgende
scholen/instellingen:
naam:

plaats van vestiging:

richting:

naam:

plaats van vestiging:

richting:

naam:

plaats van vestiging:

richting:
 vervolg op achterzijde

Ondergetekende verklaart dat de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van deze
verklaring, niet geplaatst is geweest op een school/instelling die behoort tot een richting
waartegen bedenkingen worden geuit.
3. Ondertekening
datum:

Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht van
toepassing is een ‘jongere’.
Vrijstelling wegens bedenkingen tegen de richting is niet mogelijk
als de jongere in het voorafgaande jaar was ingeschreven op een
school of onderwijsinstelling die behoort tot een richting
waartegen bedenkingen worden geuit. Wie zich op deze
vrijstellingsgronden beroept moet dat tenminste een maand vóór
de aanvang van de leerplicht doen en nadien, jaarlijks vóór één
juli. Met ‘richting’ wordt uitsluitend een godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting bedoeld en niet de pedagogische
richting van de school.

handtekening:

Informatie
<<informatie>>

