
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Ongetwijfeld hebben jullie via de media gehoord over de klimaatstakingen in België en de initiatieven hiertoe 
onder scholieren in Nederland. Ook Nederlandse scholieren willen gezamenlijk gaan demonstreren voor een 
ambitieuzer klimaatbeleid. Dat willen ze doen op donderdag 7 februari 2019 met een klimaatmars in Den 
Haag en er wordt ook al gesproken over een demonstratie op 14 februari in Amsterdam.  
  
Scholieren hebben geen stakingsrecht. Dat is in Nederland voorbehouden aan werknemers in loondienst. 
Scholieren zijn leer- en kwalificatieplichtig. Dat betekent dat zij lessen dienen te volgen en niet ongeoorloofd 
afwezig mogen zijn van school. Ondertussen zijn ook op het Gerrit van der Veen College veel leerlingen 
maatschappelijk betrokken en maatschappelijk politiek idealistisch. Dat is goed en belangrijk en daar 
besteden we ook op school aandacht aan. In en buiten lessen. Wij begrijpen dat leerlingen van zich willen 
laten horen in het klimaatdebat en daarbij tegelijk ook veel kunnen leren.    
 
Wij vragen u en jullie hier thuis over te spreken en samen te bepalen of uw zoon/dochter naar de klimaatmars 
in Den Haag mag tijdens lestijd. Een dagje vrij is natuurlijk altijd leuk, maar kan niet de motivatie zijn. 
Maatschappelijke betrokkenheid vraagt meer.  
 
Mocht u akkoord gaan, dan vragen wij u uiterlijk dinsdag 5 februari een verlofverzoek in te leveren bij de 
leerjaarcoördinator. Daar lezen wij graag de motivatie van de leerling om naar Den Haag te gaan. Het 
verlofverzoek wordt ondertekend door de leerling en door u als ouder/verzorger. Dan weten wij dat u akkoord 
gaat met de afwezigheid van uw zoon/dochter op school en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Wij zullen 
de leerling dan eenmalig registreren als geoorloofd absent.  
 
Mochten er op 7 februari schoolactiviteiten voor uw zoon/dochter zijn die beter niet gemist kunnen worden 
(zoals toetsen, examens, mondelingen, presentaties o.i.d.) dan verzoeken wij u om dit voorrang te geven en 
geen verlof te vragen. Daarbij geef ik ter overweging mee dat wij donderdag 7 februari tussen 18.00 en 21.00 
uur onze tweede open avond hebben waar veel leerlingen een essentiële rol hebben. Deze leerlingen kunnen 
wij niet missen!  
 
Voor meer informatie en achtergronden verwijs ik naar de website van de VO-Raad: https://www.vo-
raad.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-klimaatspijbelen en naar de website van Youth for Climate: 
https://youthforclimate.nl/  
 
Met een hartelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding, 
 
Jan-Willem Dienske 
Rector Gerrit van der Veen College 
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