
Voordat je deze voorbeeldbrief gebruikt, is het goed om te begrijpen welke ouders deze 
gebruiken kunnen en wat er later nog meer voor nodig is om zoveel mogelijk hindernissen te 
vermijden. 
Deze brief kan gebruikt worden voor kinderen, die nu nog naar een "gewone" school gaan. 
(Ouders wiens kinderen nog niet naar school gaan, hebben geen brief nodig, maar kunnen 
direct met thuisonderwijs beginnen). 
Het stappenplan is eenvoudig: we beginnen met brief 1 = de brief naar de school, waarin je 
meedeelt dat je je kind(eren) voortaan thuis onderwijs geeft. Al dan niet samen met andere 
ouders in jouw buurt. Omdat de school verplicht is te melden dat jouw kind(eren) geen 
onderwijs meer volgen, komt de leerplichtambtenaar informeren wat de bedoeling is. Dus 
voorbeeldbrief 2 komt bijtijds online te staan en wordt aan de leerplichtambtenaar gestuurd. 
Omdat ik nu nog niet voorspellen kan hoe die ambtenaar daarop gaat reageren, laat ik het 
voor dit moment even bij twee brieven. 
======================================================================
=========== 
 
Op 6 februari 2021 (juiste datum invullen) vervaardigd door: 
Jouw Naam 
Adres 
PC-Woonplaats 
 
Vervaardigd voor: 
Hoofd van de school (schoolnaam en naam van het schoolhoofd) , 
Adres school 
PC-Plaats 
Evt. mailadres als je deze brief ook mailt als bijlage 
 
Mijn kenmerk: 01school6-02 (verzin zelf een kenmerk; ik gebruik zelf meestal een 
briefnummer, een afkorting van de geadresseerde en een datum) 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Omdat de Lock Down en de alsmaar wisselende richtlijnen vanuit de overheid en het 
Outbreak Management Team (OMT) voor de basisscholen, de kwaliteit van het onderwijs tot 
een dramatisch niveau hebben doen afzakken, ben ik tot het voortschrijdend inzicht 
gekomen dat de prioriteiten die deze regering stelt, absoluut niets goeds betekenen voor het 
welzijn van mijn kind(eren). Dus botst dit in toenemende mate met mijn levensovertuiging. 
 
Dit betekent dat ik voor deugdelijk en consistent onderwijs zelf de verantwoordelijkheid 
neem en een beroep doe op artikel 5 lid B van de Leerplichtwet.  
Daarom  laat ik u weten dat mijn kind(eren) (naam/namen) met ingang van (datum) NIET 
langer naar uw school komen.  
 
Tekenend met vriendelijke groet, 
 
 
Jouw handtekening 


