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Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek  
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de 
jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die 
de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatie plichtig is, zijn vrijgesteld 
van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien  

 a. de school onderscheidenlijk de instelling is gesloten of het onderwijs is geschorst; 
 b. bij of op grond van algemeen verbindende voorschriften het bezoeken van de school 

onderscheidenlijk de instelling is verboden; 
 c. de jongere bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school 

onderscheidenlijk de instelling is ontzegd; 
 d. de jongere wegens ziekte verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te 

bezoeken;  
 e. de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of 

levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken; 
 f. de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste 

lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan; 
 g. de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school 

onderscheidenlijk de instelling te bezoeken. 
  

Artikel 11a. Leeftijd leerling  
 1 De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn met betrekking tot de jongere die nog 

niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt, voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van 
de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld 
bezoekt. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan het hoofd.  

 2 Naast de vrijstelling bedoeld in het eerste lid, kan het hoofd op verzoek van de in artikel 2, 
eerste lid, bedoelde personen ten behoeve van de jongere bedoeld in het eerste lid, tot ten 
hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting om te zorgen dat deze de 
school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt. 

   
Artikel 12. Ziekte van leerling  
Een beroep op vrijstelling wegens ziekte van de jongere kan slechts worden gedaan, indien daarvan 
binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven, zo 
mogelijk met opgave van de aard van de ziekte.  
 
Artikel 13. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging  
Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of 
levensovertuiging kan slechts worden gedaan indien daarvan uiterlijk twee dagen vóór de 
verhindering aan het hoofd kennis is gegeven.  
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