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Door de administratie in te vullen: Datum: 

Verwerkt en scan in Parnassys:  

Ouders via de mail op de hoogte gebracht:  
 
 
Dit verzoek dient minimaal 2 weken van te voren ingediend te worden bij IB of directie. 
 
De ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) van de leerplichtige: 
  
Naam leerling: ______________________________________________ groep:_______________  
Geboortedatum : _______________________________________________________  
Adres : _______________________________________________________  
Postcode : _______________________________________________________  
Plaats : _______________________________________________________  
Telefoon : ______________________________ E-mail:_____________________________________ 
 
Verzoek vrijstelling van schoolbezoek voor bovengenoemde leerling:  
 
Gedurende de periode _________________ t/m __________________ 20______ (max. half jaar)  
 
Dag(en): 0 maandag  0 dinsdag  0 woensdag  0 donderdag  0 vrijdag  
 
Voor behandeling onder schooltijd van:  
O Logopedie     O Dyslexie  
O Fysiotherapie    O Dyscalculie  
 
Reden verzoek tot vrijstelling schoolbezoek: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
Naam, vader/moeder/verzorger:___________________________________________  
 
Datum:       Handtekening:  
 
SCHOOLLEIDING:  
 
Ondergetekende, directeur van Basisschool De Mijlpaal, geeft toestemming voor behanding onder 
schooltijd.  
 
Datum:   Handtekening:     schoolstempel:  
 
 
N.B: Bijlage richtlijnen vrijstelling schoolbezoek i.v.m. behandeling onder schooltijd (Z.O.Z) 
 
 

Bijlage: Richtlijnen toestemming voor behandeling onder schooltijd  

Basisschool De Mijlpaal - OOG voor ontwikkeling 
BEHANDELING ONDER SCHOOLTIJD (externe instanties) 

 

http://www.mijlpaal.eu/
mailto:mijlpaal.info@askoscholen.nl


 

telefoonnummer: 0206692488 - website: www.mijlpaal.eu - Email: mijlpaal.info@askoscholen.nl - 2 - 

 
Behandeling  

• Hieronder wordt verstaan een behandeling in het kader van: een logopedische behandeling, 
fysiotherapie, behandeling dyslexie, behandeling dyscalculie.  

 
Uitgangspunt  

• Behandeling vindt in principe na schooltijd plaats.  
 

• Wanneer dit niet mogelijk is dan moet een schriftelijk verzoek worden ingediend middels het 
daarvoor bestemde formulier.  

 
Behandeling onder schooltijd  

• Een verzoek voor behandeling onder schooltijd moet minimaal 1 maand van te voren bij de 
IB-er of de directeur worden ingediend.  

 
Toestemming kan worden verleend indien:  

• De behandelaar bij aanvang van de behandeling geen tijd na school beschikbaar heeft. 
Ouders dienen in dat geval bij aanvang van de behandeling aan te geven bij de behandelaar 
dat de behandeling zo snel mogelijk, of in ieder geval na maximaal een half jaar, na schooltijd 
moet gaan plaatsvinden.  

 

• Ouders naar het oordeel van IB of de directeur een andere belangrijke reden hebben 
aangegeven.  

 
Tijdsduur van de toestemming  

• De toestemming kan voor een half jaar worden verleend.  
 

• Ouders kunnen een verzoek tot verlenging indienen. Hiervoor moeten zij een eerst een 
afspraak maken met IB of met de directeur.  

 
Waarschuwing  
Leerlingen die zonder toestemming afwezig zijn in verband met een behandeling, worden als 
ongeoorloofd afwezig genoteerd. Hiervan zal melding worden gemaakt bij de Leerplichtambtenaar. 
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