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Voor het verlenen van verlof is het Gerrit van der Veen College gebonden aan de Wet op Voortgezet
Onderwijs. Zo kunnen we spreken van verlof wegens gewichtige omstandigheden, maar ook van
vakantieverlof. Tot slot komen regelmatig verzoeken tot ons tot vrijstelling voor bepaalde vakken en/of uren
voor (top)talenten. Over dit laatste onderwerp is een notitie geschreven door de leerplicht. Tevens hebben wij
als school hier beleid op.
1. Verlof wegens gewichtige omstandigheden
1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het artikel 14, lid 1 van de
Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de
Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren via de
directeur van de school, bij de leerplicht(plus)ambtenaar van het stadsdeel waar de school staat, te worden
voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2
dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen.
d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in
overleg met de directeur of de leerplicht(plus)ambtenaar (bij meer dan 10 dagen).
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of
e
aanverwanten in de 2 graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten
hoogste 1 dag.
f. Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders
of grootouders voor 1 dag.
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande;
• dienstrooster van werknemer.
2. Vakantieverlof
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken
van tevoren aan dedirecteur van de school te worden voorgelegd.
Vakantieverlof kan alleen:
• als het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan.
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties
mogelijk is.

Verlof mag alleen volgens bovengenoemde redenen en dit:
• mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of
werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het
gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.
Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de
ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen.
De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de
werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring.
Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een
beroep op verlof worden gedaan.
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande.
• dienstrooster van werknemer
3. Verlof/vrijstelling voor bepaalde vakken en/of uren voor (top)talenten op het gebied van sport
en kunst/cultuur
Het Gerrit van der Veen is een cultuurprofielschool. Er is een licentie voor DaMu-klassen. Dit betekent dat
leerlingen van de DaMu vooropleidingen (Nationale Balletacademie, Lucia Marthas Institute for Performing
Arts en Conservatorium van Amsterdam) waar mogelijk een eigen lesrooster hebben en sommige vakken
volgen op de vooropleiding. Leerlingen die niet op een van deze vooropleidingen zijn aangenomen, kunnen
niet onder deze regeling vallen. Meer informatie over deze regeling is terug te vinden op de site.
Ons bereiken regelmatig verzoeken om vrijstelling voor een bepaald vak (bv gymnastiek, dans, theater).
De leerplicht heeft een notitie (“Notitie onderwijs en toptalenten op het gebied van sport en kunst/cultuur”)
geschreven over dit onderwerp. Op basis van deze notitie heeft de schoolleiding van het Gerrit van der Veen
college het volgende besloten:







Het Gerrit van der Veen College ziet af van het ontwikkelen van beleid voor toptalenten. De reden
hiervoor is dat wij DaMu klassen hebben die al een extra wissel trekken op het rooster. Daarbij is er
voor toptalenten op het gebied van sport een alternatief binnen de stadsgrenzen. Wij adviseren
leerlingen die topsport met onderwijs willen combineren, gebruik te maken van een Topsport
Talentschool (voorheen Loot-school).
Er wordt geen vrijstelling verleend voor vakken op structurele basis. Ook niet als het vak geen
onderdeel uitmaakt van het eindexamenprogramma.
Er kan op grond van verlof wegens gewichtige omstandigheden, incidenteel verlof aangevraagd
worden voor een belangrijke sportwedstrijd, trainingskamp, muziekconcoursen, deelname aan een
film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop, deelname aan televisieseries, televisiedrama’s,
eindrondes talentenjachten, optreden in musicals en theaterproducties. Een V wordt genoteerd in
Magister en een formulier is ingediend door ouders.
Niet in aanmerking komen: deelname aan reclamespotjes en modellenwerk. Indien hiervoor verlof
wordt aangevraagd en dit verlof door de directeur wordt gehonoreerd, dan dient de gemiste lesstof te
worden ingehaald. De leerling in kwestie komt hiervoor zelf met een plan. In dit geval wordt een P in
Magister genoteerd.

4. Vrijstellingen of aangepaste roosters in het kader van Passend Onderwijs, verlopen via het
Zorg Advies Team. In dit team nemen deel: de zorgcoordinator, de schoolarts en de
leerplichtambtenaar.

