
 

 

          
 
AANVRAAG FORMULIER BEHANDELING LEERLINGEN ONDER SCHOOLTIJD 
(dit verzoek dient in principe 8 weken van te voren te worden ingediend) 
 

De ondergetekende, vader / moeder / verzorger van de leerplichtige 
 
Naam leerling: ____________________________________________________________________ 
Geboortedatum:____________________________________________________________________ 
Adres:  ____________________________________________________________________ 
Postcode en plaats:_________________________________________________________________ 
Telefoon: ____________________________________________________________________ 
 

verzoekt vrijstelling van schoolprogramma voor bovengenoemde leerling: 
 
gedurende de periode ___________________20__ t/m _______________________20__ 
op de dag(en): _____________________________________________________________________ 
van (tijden): ____________________________________________________________________ 
 
voor behandeling onder schooltijd van: 
 
O logopedie 
O fysiotherapie 
O dyslexie 
O dyscalculie 
O anders, nl.  
 
Reden verzoek tot vrijstelling schoolbezoek: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Naam: vader / moeder / verzorger:  _____________________________________________________ 
 
 
Met de ondertekening van dit formulier wordt aangegeven bekend te zijn met de regeling waar dit 
verzoek op is gebaseerd. 
 
Datum:       Handtekening: 

 
 
 
Dit verzoek moet worden ingediend bij de schoolleiding 

In te vullen door schoolleiding: 
 
Akkoord voor behandeling onder schooltijd: 
 
 
Datum:     Handtekening:    Schoolstempel: 
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Richtlijnen toestemming voor behandeling onder schooltijd 
 
Ouders kunnen toestemming vragen om medewerking te verlenen voor structurele 
behandeling onder schooltijd door externen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
logopedie, fysiotherapie, dyslexie, dyscalculie.  
Uitgangspunt hierbij is dat een leerling zoveel mogelijk meedoet met het 
onderwijsprogramma. Afspraken buiten/ binnen de school dienen zodanig gepland te 
worden, dat de leerling zo weinig mogelijk onderwijsprogramma mist. 
Een aanvraag voor deze vorm van verlof voor behandeling moet schriftelijk gebeuren 
bij de directie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een daarvoor bestemd 
aanvraagformulier. 
De behandeltijd per week is in principe geïndiceerd op  90 minuten (inclusief reistijd).  
Indien de schoolleiding akkoord geeft, wordt van de ouders verwacht dat zij deze tijd 
niet zullen overschrijden. Wanneer ouders de afgesproken maximale behandeltijd 
overschrijden, vindt verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim 
en kan leerplicht door de school worden ingeschakeld. 
 
Uitgangspunt:  
o behandeling vindt in principe na schooltijd plaats 
o    wanneer dit niet mogelijk is dan moet een schriftelijk verzoek worden ingediend 
middels daarvoor bestemde formulier 
o   school kan niet aangesproken worden op gemiste onderwijstijd (de gemiste tijd zal    

niet worden ingehaald) 
o   bij belangrijke schoolevenementen of toetsen, te bepalen door de schoolleiding, 

dienen de ouders de afspraak met de behandelaar af te zeggen cq. de afspraak te 
verplaatsen 

o   Ouders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, waarbij zij een algemeen    
vrijwaringsformulier tekenen voor de tijd dat de leerling niet op school is wegens 
behandeling 
 
Behandeling onder schooltijd:  
o een verzoek voor behandeling onder schooltijd moet in principe 8 weken van te 

voren bij de schoolleiding worden ingediend. 
o van ouders wordt verwacht dat zij na verloop van tijd met de behandelaar regelen 

dat de behandeling na schooltijd kan plaatsvinden 
 
Instemming kan worden verleend indien: 
o  de behandelaar een verklaring afgeeft bij aanvang van de behandeling dat hij/zij 
geen tijd na school beschikbaar heeft.  

 
 
 
 
 

 



 

 

Tijdsduur van de toestemming: 
o de toestemming kan voor een half jaar worden verleend. 
o ouders kunnen een verzoek tot verlenging indienen. Hiervoor moeten zij een 

afspraak met de schoolleiding maken 
o indien verlenging wordt verleend, zal meteen getoetst worden of getracht is de 

behandeltijd na schooltijd te laten plaatsvinden 
 
Afwijzing behandeling tijdens schooltijd: 
o    alvorens overgegaan wordt tot een negatieve beslissing voor behandeling tijdens 

schooltijd worden de ouders/verzorgers door de directeur gehoord 
o     zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken na binnenkomst van 

het verzoek om toestemming wordt het besluit met de afwijzing toestemming 
(oftewel: weigering vrijstelling) genomen 

o    afwijzing van het verzoek wordt schriftelijk, met redenen omkleed, aan de ouders 
medegedeeld 

o    ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd 
gezag 

o    het bevoegd gezag neemt de beslissing op bezwaar 
o    van deze beslissing kunnen de ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter 
 
Waarschuwing: 
o leerlingen die zonder toestemming afwezig zijn in verband met een behandeling, 

worden als ongeoorloofd afwezig genoteerd. hiervan zal melding worden gemaakt 
bij de leerplichtambtenaar 

o De school is niet verantwoordelijk voor het kind als deze buiten de school is 
o De school is niet verantwoordelijk voor de gemiste lessen 
o Er dient een indicatie te zijn dat de leerling begeleiding nodig heeft van buiten de 

school 
o Er dient een verklaring van de behandelaar te worden overlegd dat de 

behandeling alleen onder schooltijd plaats kan vinden. 
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