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Aanvraag vervangende of vrijstelling partiële leerplicht

Gemeente Almere

(Artikel 3a, artikel 3b en artikel 15 van de Leerplichtwet 1969)

DMO, afdeling Leren
Postbus 200, 1300 AE Almere

Dit formulier dient door de ouder(s)/verzorger(s)te worden ingevuld.Voor toelichting zie achterzijde.
Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Almere
1. Ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam				

Voorletters

Adres				

Postcode

Man

Vrouw
Almere

Telefoonnummer (privé of werk)

2. Jongere
Achternaam				

Voorletters

Man

Vrouw

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)		

Adres (indien afwijkend)				

Postcode

Almere
3. Verzoek vervangende leerplicht op grond van:
artikel 3a (vervangende leerplicht 14-jarigen)
artikel 3a (vervangende leerplicht 15-jarigen)
artikel 3b (laatste volledige leerplichtjaar)
Vrijstelling wegens volgen van ander onderwijs:
artikel 15 (ander onderwijs)
4. Datum waarop vervangende leerplicht/vrijstelling wegens volgen van ander onderwijs moet
ingaan:
5. Gegevens van de scholen
naam school waar jongere is ingeschreven:

naam school waar de alternatieve leerroute gevolgd gaat worden:

naam school of onderwijsinstelling waar ander onderwijs wordt gevolgd:

6. Bij te voegen stukken
Bij de aanvraag dienen de volgende stukken te worden bijgevoegd:
- aanvraag artikel 3a en artikel 3b
• bewijs van inschrijving van de school
• verklaring van de school of instelling waar de jongere onderwijs gaat volgen
• plan van aanpak begeleidingsprogramma school/instelling
• verklaring werkgever
- aanvraag artikel 15
• bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling waar de jongere ander onderwijs volgt
7. Ondertekening
Almere, datum		

Handtekening aanvrager

01-0513

		

www.almere.nl

Toelichting
Inleveren
Het formulier moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
Toelichting
art. 3a en art. 3b:
Wordt alleen verleend indien is komen vast te staan dat de jongere niet geschikt is om volledig onderwijs te volgen.
artikel 3a:
Wordt verleend voor de duur van max. 1 jaar.
artikel 15:
Wordt alleen verleend indien aangetoond kan worden dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van de gemeente.

