
In het ontwerp van de Leerplichtwet 1968 worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 7, eerste lid, wordt in de plaats van „ , eerste 
lid onder a," gelezen: onder a. 

In artikel 8, eerste lid, wordt in de plaats van „ , eerste 
lid, onder b," gelezen: onder b. 

In artikel 9 wordt in de plaats van „ , eerste lid onder c," 
gelezen: onder c. 

In artikel 10 wordt in de plaats van „ , eerste lid onder d," 
gelezen: onder d. 

B. In artikel 30 wordt in de plaats van „1 augustus 1968" 
gelezen: 1 januari 1969. 

Artikel 31 wordt gelezen: 
Artikel 31. 1. Deze wet kan worden aangehaald als „Leer-

plichtwet 1969". Zij treedt in werking op 1 januari 1969, met 
uitzondering van de artikelen 34 tot en met 36, die in werking 
treden op het tijdstip, bedoeld in artikel 32, eerste lid. 

2. De in artikel 2 bedoelde personen zijn tot 1 augustus 
1969 vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een 
kind als leerling van een school is ingeschreven, indien zij op 
31 december 1968 waren vrijgesteld van de verplichting, op-
gelegd in artikel I van de Leerplichtwet, of indien zij die 
verplichting nakwamen en blijven nakomen door te zorgen, 
dat het kind voldoende huisonderwijs geniet. 

Toelichting 
A. Bij de eerste nota van wijzigingen is verzuimd de ver-

wijzingen naar artikel 5 in de artikelen 7 tot en met 10 aan 
te passen. Dit verzuim wordt hierbij hersteld. 

B. Zoals in de memorie van toelichting is gezegd, is het 
noodzakelijk dat het ontwerp kracht van wet krijgt enige tijd 
vóór de inwerkingtreding, om de gemeentebesturen in staat 
te stellen de noodzakelijke voorzieningen te treffen. De tijd 
die thans nog rest voor de oorspronkelijk voorgestelde datum 
van inwerkingtreding zal naar het zich laat aanzien, bijzonder 
krap zijn. De ondergetekende acht het daarom wenselijk deze 
datum te stellen op 1 januari 1969. 

Aangezien deze datum valt in de loop van een schooljaar 
is in het nieuwe tweede lid van artikel 31 een overgangsregeling 
opgenomen waardoor wordt voorkomen, dat zij die op grond 
van het bereiken van de leeftijd van 15 jaar op 31 decembei 
1968 niet meer leerplichtig zijn zonder dat zij acht jaar een 
school hebben bezocht, opnieuw per 1 januari 1969 leer-
plichtig worden. Deze overgangsregeling verhindert ook, dat 
zij die wegens het ontbreken van een vaste woonplaats thans 
zijn vrijgesteld, midden in het schooljaar gedwongen zouden 
worden hun kind op een school in te schrijven. Hetzelfde 
geldt m.m. voor hen die hun kinderen huisonderwijs doen 
geven, hetgeen thans geen vrijstellingsgrond is maar een moge-
lijkheid om aan de leerplicht te voldoen. 

De Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, 

GROSHEIDE. 
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