Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht, deel 1

Artikel 5 onder a 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
Aankruisen wat van toepassing is.
 Lichamelijke ongeschiktheid om tot een school te worden toegelaten


Psychische ongeschiktheid om tot een school te worden toegelaten
Let op: deze kennisgeving bestaat uit twee delen. Deel 2 is de verklaring lichamelijke of
psychische gesteldheid van de door burgemeester en wethouders aangewezen
onafhankelijk GGD-arts of psycholoog (“de deskundige”). De leerplichtambtenaar verzoekt
(na ontvangst van deel 1) de deskundige onderzoek te doen naar de lichamelijke of
psychische gesteldheid. Indien de deskundige na onderzoek een vrijstelling op grond van
artikel 5 onder a nodig acht, wordt deel 2 aan de leerplichtambtenaar verstrekt.
De deskundige heeft om het onderzoek te kunnen uitvoeren het door u ingevulde en
ondertekende formulier ‘Toestemmingsverklaring voor onderzoek door onafhankelijk
deskundige’ nodig. Deze vindt u in de bijlage en kunt u toevoegen aan deze kennisgeving.
Indien u zelf de deskundige wilt verzoeken onderzoek te doen op grond van artikel 5 onder
a, neemt u dan contact op met de leerplichtambtenaar voor de contactgegevens.

4. Ondertekening
datum:

handtekening:

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 de kwalificatieplicht.
De kwalificatieplicht eindigt op het moment dat de jongere een
startkwalificatie heeft behaald of op de 18e verjaardag.

Informatie
<<informatie>>

Leerplicht | Toestemmingsverklaring voor onderzoek door onafhankelijk deskundige

Hierbij geven ondergetekenden
 ouder

 feitelijk verzorger

 voogd

Naam:

Voorna(a)m(en):

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

uitoefende het gezag over, dan wel belast met de feitelijke verzorging van de leerplichtige
minderjarige
Naam:
Geboortedatum:
Adres:

Voorna(a)m(en):
Burgerservicenummer: <<ler_bsn>>
Postcode:
Plaats:

Telefoonnummer:

Nationaliteit:

Geslacht:

toestemming voor een onderzoek door de door burgemeester en wethouders aangewezen
onafhankelijk jeugdarts CJG en/of pedagoog/psycholoog, waarbij de jeugdarts CJG en/of
pedagoog/psycholoog:
-

-

de leerplichtige minderjarige oproept voor nader onderzoek,
informatie inwint over de leerplichtige bij de school, de aan de school verbonden jeugdarts en
de behandelend(e) huisarts, psycholo(o)g(en), psychiater(s), specialist(en) en/of
hulpverlener(s),
de leerplichtambtenaar over de uitkomsten van het onderzoek informeert,
De onafhankelijk jeugdarts CJG en/of pedagoog/psycholoog neemt in het onderzoek contact op
met de contactpersoon van het Samenwerkingsverband om te bespreken of en welke
onderwijsmogelijkheden er zijn.

Huisarts:
Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Psycholo(o)g(en), psychiater(s), specialist(en) en/of hulpverlener(s):
Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Gebruik achterzijde indien meer betrokken hulpverlenende partijen

Ondertekening:
Naam:

Naam jongere (vanaf 16 jaar):

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

