VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVING OP GROND VAN SCHOOLBEZOEK IN HET BUITENLAND
artikel 5 sub c van de Leerplichtwet 1969
Voor het eerst inzenden 1 maand voor de aanvang van de leerplicht en nadien jaarlijks vóór 1
juli.
1. Gegevens ouder/verzorger die beroep op vrijstelling doet
(naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
voorletters en achternaam:
adres:
postcode en woonplaats:
telefoon:
e-mail:
relatie tot kind:
2. Gegevens van uw kind voor wie een beroep op vrijstelling wordt gedaan
(naam en adresgegevens zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
voorletters en achternaam:
woonadres:
(indien niet woonachtig in het buitenland):
Woonplaats:
Land:
Geboortedatum :
betreffende het schooljaar:
Ondergetekende beroept zich op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van de onder 2
genoemde jongere als leerling van een school in Nederland wegens studie in het buitenland
(artikel 5 sub c van de Leerplichtwet 1969).
Bij de aanvraag dient de schoolverklaring (van de school in het buitenland) gevoegd te worden.
Ter informatie: Als uw kind langer dan acht maanden buiten Nederland woont en het volgende
schooljaar ook in het buitenland naar school gaat, heeft u de wettelijke verplichting het vertrek naar
het buitenland van uw kind door te geven aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
Ondertekening
Datum:

Handtekening:

VERKLARING SCHOOLBEZOEK BUITENLAND
Artikel 5 sub c juncto artikel 9 van de Leerplichtwet 1969
1)

Gegevens van de school/instelling in het buitenland
naam school/instelling:
adres:
plaats:
land:
telefoonnummer:
soort onderwijs: basisschool \ voortgezet onderwijs \ beroepsonderwijs

2)

Gegevens van de leerling
voorletters en naam:
woonadres in het buitenland:
woonplaats:
geboortedatum:

3)

Inschrijvingsgegevens
Datum inschrijving leerling:
Studierichting:

4)

Ondertekening directeur school/instelling
Naam:
Datum:
E-mail:
Handtekening:
Stempel school:

SCHOOLSTATEMENT
Article 5 sub c juncto article 9 of the Leerplichtwet 1969 (Compulsory Education Law 1969)
(attending school in foreign country)
1)

Name of school/institute outside the Netherlands
Name of school/institute :
Address
:
City
:
Country
:
Telephone number
:
Type of school
:

2)

Personal information of the pupil
Name and Surname
Local Adres of Student
City
Date of Birth

3)

:
:
:
:

Enrollment information
Registered at this school/institute since :
Direction of the study
:

4)

Signature school principal
Name
Signature
School stamp

:
:
:

