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Inleiding 
Dit leerlingenstatuut geeft een overzicht van de rechten, bevoegdheden en plichten 
van de verschillende geledingen van het Isendoorn College. Het leerlingenstatuut kan 
niet los worden gezien van de wet en de andere geldende reglementen van de 
school zoals het Reglement medezeggenschap, het directiestatuut, de 
klachtenregeling seksuele intimidatie, het privacyreglement, het schoolveiligheidsplan 
en het examenreglement. In algemene zin is het leerlingenstatuut ondergeschikt aan 
de wet en aan de hiervoor genoemde reglementen. Het leerlingenstatuut vormt 

hierop een aanvulling en een nadere uitwerking vanuit de invalshoek van leerlingen. 
Verwacht wordt dat dit leerlingenstatuut zowel de leerlingen als het personeel van de 
school houvast zal geven bij hun dagelijkse handelen en bij de beoordeling van 
handelingen van anderen.
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Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 
1. BETEKENIS 
Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 
 
2. DOEL 
Een leerlingenstatuut beoogt de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te 
verbeteren. het leerlingenstatuut werkt op drie manieren: 
 
1.      probleemvoorkomend 
2.      probleemoplossend 
3.      willekeuruitsluitend 

 
3. BEGRIPPEN 
In dit statuut wordt bedoeld met: 
de school:                            het Isendoorn College 
leerlingen: alle leerlingen die op de school staan ingeschreven; 
ouders:                                ouders, voogden, feitelijke verzorgers, de wettelijke 

vertegenwoordigers van de leerling en indien het een 
meerderjarige leerling betreft, de leerling zelf; 

docenten: personeelsleden met een onderwijstaak; 
personeel: docenten en andere personeelsleden die in dienst 

zijn van het Isendoorn College 

rector/bestuurder/directie: de rector/bestuurder die door het schoolbestuur 

gemandateerd is bestuurstaken uit te voeren; 

afdelingsleiding: de personen die belast zijn met de dagelijkse leiding 

van een afdeling binnen de school; 

schoolleiding: de rector/bestuurder, directie en de afdelingsleiding; 

schoolbestuur: het bevoegd gezag; 

Medezeggenschapsraad: Het vertegenwoordigend orgaan van de school, zoals 

bedoeld in artikel 3 Wet medezeggenschap onderwijs 

2013 (WMO); 

leerlingenraad: een uit en door leerlingen gekozen groep, zoals 

bedoeld in artikel 26 van de Wet medezeggenschap 

onderwijs 2013 (WMO), of een soortgelijke organisatie 

die de belangen van leerlingen behartigt; 

afdelingsraad: een uit leerlingen bestaande groep die samen met de 

afdelingsleiding de belangen van leerlingen behartigt 

binnen de afdeling; 

geleding: een groepering van ouders, leerlingen of personeels-

leden binnen de school, die recht heeft op een 

vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad; 

mentor: mentor, een docent die een groep leerlingen of een 

leerling individueel gedurende het schooljaar 

begeleidt; 
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lessen:  alle ingeroosterde lesuren; 
buiten-de-les- activiteiten: alle activiteiten buiten de reguliere lessen georganiseerd 

door de school en onder verantwoordelijkheid van de 
school; 

klachtenclausule: de wijze van klagen, zoals beschreven in de artikelen 35 
en 36 van dit statuut; 

klachtencommissie: intern orgaan, zoals bedoeld in artikel 36 van dit statuut; 
onder-/bovenbouw: indeling van de school naar groepen en leerjaren; 
toets:  verzamelnaam voor de wijze waarop leerlingen getoetst 

worden, zoals een toets, practicum, proefwerk, repetitie, 
presentatie; 

schoolveiligheidsplan: overzicht van alle regels, procedures en protocollen op 
het gebied van veiligheid in de ruimste zin van het woord 
in en rondom de school; 

vademecum: Jaarlijks uit te brengen overzicht van alle zakelijke 
afspraken en informatie die voor het schooljaar relevant 
zijn. Het vademecum wordt aan het begin van het 
schooljaar uitgereikt aan alle leerlingen en 
personeelsleden; 

verslag: verslag, rapport, cijferlijst waarin de vorderingen van de 
leerlingen worden aangeduid; 

Programma van Toetsing 
en Afsluiting (PTA): 

het wettelijk voorgeschreven reglement waarin de 
procedures en inrichting van het schoolonderzoek en het 
centraal schriftelijk eindexamen (CSE) zijn vastgelegd; 

examenreglement: onderdeel van het PTA waarin per schoolsoort en/of 
examenniveau een beschrijving wordt gegeven van de 
procedures, criteria, data en inhoud van 
schoolonderzoeken, herkansingen en het centraal 
schriftelijk eindexamen. 

 

NB: Om de leesbaarheid van dit statuut te bevorderen worden voornamelijk 
mannelijke woordvormen gebruikt. 
 
4. LEEFREGELS    
1. De leefregels zijn een soort huisreglement waarin voor de school bepaalde           
    zaken worden geregeld.  
 
2. De leefregels worden gepubliceerd in het jaarlijks uit te brengen Vademecum en het 

mediaprotocol van de school. Alle leerlingen en het personeel krijgen bij aanvang 
van het schooljaar alle leefregels uitgereikt. Ook zijn de leefregels te raadplegen op 
de website van de school. 

    
3.  De leefregels zijn ondergeschikt aan het leerlingenstatuut. 
 
4.  De leefregels bevatten in ieder geval een regeling voor ongeoorloofd verzuim, te 

laat komen, een ordereglement en een uitwerking van op te leggen sancties en 
straffen. 

 
5.  Daar waar wordt afgeweken van dit leerlingenstatuut, dient duidelijk te zijn van 

welk (gedeelte van een) artikel er wordt afgeweken. 
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6.  De leefregels dienen met de strekking van dit leerlingenstatuut overeen te 

stemmen. In het bijzonder met de artikelen 3, 4 en 5. 
 
7.  De geldigheidsduur van de leefregels is gelijk aan die van dit leerlingenstatuut. 

 

 

8.  De leefregels worden op voorstel van de MR door de directie vastgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van het MR-reglement. 

 
9.  De vaststelling van de leefregels geschiedt binnen een half jaar na vaststelling 

van dit leerlingenstatuut. Zie ook het mediaprotocol. 
 
10. Na de vaststelling van (een nieuwe versie van) dit leerlingenstatuut, dienen de 

leefregels opnieuw te worden getoetst door de medezeggenschapsraad. 
 
5. BETEKENIS 
1. Dit leerlingenstatuut is een overzicht van rechten en plichten van: 

- de leerlingen; 
- de docenten; 

- het overige personeel; 
- de directie; 
- de ouders/verzorgers; zoals bij wet is voorgeschreven (zie onder         

andere artikel 24g WVO).    

  De bepalingen uit dit leerlingenstatuut hebben een bindend karakter, binnen       
  het kader van de in de inleiding genoemde interne reglementen en van de       
  wet. 

 
2. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn: het (leren) dragen van  
   verantwoordelijkheid, het zelfstandig werken, het maken van eigen keuzes en    
   wederzijds respect en tolerantie. Eenieder kan zich te allen tijde beroepen op          
   deze uitgangspunten volgens de in dit statuut opgenomen klachtenclausule. 

 
6. DOEL 
Het doel van het leerlingenstatuut is de vaststelling en nadere uitwerking van de 
rechten en plichten van leerlingen, voor zover dit nog niet in anderssoortige 
reglementen is geschied. Het leerlingenstatuut beoogt willekeurig handelen uit te 
sluiten en problemen te voorkomen en op te lossen. 
 
7. PROCEDURE 
1.  Vaststelling van het leerlingenstatuut, daaronder elke wijziging inbegrepen,        
     vindt plaats door de directie, met inachtneming van artikel 28, lid 1 en artikel  
     29, lid 3 van het Reglement Medezeggenschap. 
 
2.  Het leerlingenstatuut kan gewijzigd worden op voorstel van de  
   medezeggenschapsraad, van een van de geledingen daarvan of van de  
   directie. 

 
8. GELDIGHEIDSDUUR 
1.  Het leerlingenstatuut is geldig vanaf de dag volgend op de in artikel 1, lid 2      
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   aangegeven datum. 

 
2.  Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee schooljaren  
   vastgesteld door het schoolbestuur. Daarna wordt het opnieuw besproken in    
   alle geledingen en weer, al dan niet gewijzigd of aangevuld, voor een periode   
   van twee schooljaren vastgesteld. Indien geen bespreking plaatsvindt, wordt    
   het leerlingenstatuut geacht opnieuw voor twee schooljaren te zijn  
   vastgesteld, maar het moet wel opnieuw goedgekeurd worden door de     
   medezeggenschapsraad.  

 
3.  Indien geen bespreking plaatsvindt, zoals bedoeld in lid 2, wordt de  
   geldigheidsduur van het leerlingenstatuut automatisch verlengd voor één    
   schooljaar. 

 
9. ANDERE REGELGEVING 
De regels in dit statuut ontslaan niemand van zijn verplichtingen die bij of krachtens 
wet zijn vastgesteld. De regels van dit statuut zijn ondergeschikt aan de wet, de CAO 
voor onderwijspersoneel en arbeidsovereenkomsten van personeel in dienst van de 
school. 
 

10. PUBLICATIE 
1.  Het leerlingenstatuut ligt voor eenieder ter inzage in de school. In de leefregels  
     is de inzagemogelijkheid vastgelegd. Het leerlingenstatuut is te raadplegen op  
     de website van de school.  
 
2.  De geldende leefregels worden elk jaar gepubliceerd in het Vademecum. 

 
3.  Dit alles geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directie. 
 
 
 

Hoofdstuk II Rechten en plichten 
 

11. HET ONDERWIJSPROCES 

1.  De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om  
    voorbereid en op tijd goed verzorgd onderwijs te geven, overeenkomstig het  
    vastgestelde leerplan en lesrooster. 
 
2.  Als een docent naar het oordeel van de leerling zijn taak niet op een  
     behoorlijke wijze vervult, kan dit door de leerlingen aan de orde worden  
     gesteld bij de docent/mentor en in tweede instantie bij de schoolleiding. 

 
3.  Indien de leerling of zijn ouder(s) een schriftelijke klacht hebben over de wijze  
     waarop een docent zijn onderwijstaak vervult, geven de betreffende docent  
     en/of de schoolleiding ieder binnen tien schooldagen de leerling(en) een  
     schriftelijke reactie op de klacht. 
 
4.  Is het antwoord niet bevredigend, dan kan de leerling klagen overeenkomstig  
     de klachtenclausule in dit statuut. 
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5.  De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed  
     te laten verlopen. 
 
6.  Indien een docent tijdig opgeeft dat een leerling bepaalde lesboeken of  
     materialen mee moet nemen en dit niet gebeurt, kan de leerling de toegang  
     tot de les worden geweigerd of kan hij verplicht worden de les te verlaten,  
     tenzij de leerling een geldig excuus heeft. 

 
7.  De lesstof moet redelijk over het schooljaar en de blokken worden verdeeld. 

 
12. HET VOLGEN VAN ONDERWIJS DOOR LEERLINGEN 
1.  De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces     
     mogelijk te maken waarbij een goede werksfeer heerst en dat gebaseerd is op  
     een overdracht van informatie die ordelijk moet verlopen. 
 

 

2.  Een leerling die naar het oordeel van de docent een goede voortgang van de  
     les verstoort of verhindert kan door de docent verplicht worden de les te  
     verlaten. 

 
13. ONDERWIJSTOETSING 

1.  Van een toets moet duidelijk zijn welke invloed het resultaat heeft op het verslag,  
     rapport of de cijferlijst. In geval van dossiertoetsen moet tevens duidelijk de  
     weging van de toets in het schoolexamen aangegeven zijn in het PTA. 
 
2.  Wanneer het maken van werkstukken, van welke soort ook, onderdeel is van  
     het onderwijsprogramma en meetelt in een beoordeling, dient van tevoren  
     duidelijk te zijn aan welke normen het werkstuk moet voldoen, wanneer het  
     gereed moet zijn en welke sanctie er staat op niet of te laat inleveren (zie  
     artikel 10, lid 2).  

 

3.  Een klassikale toets wordt tenminste vijf schooldagen van tevoren opgegeven. 
     Duidelijk moet ook minstens vijf dagen van tevoren zijn welk deel van de  

     leerstof door de leerlingen beheerst moet worden. In de examenklassen geldt  
     een herkansingsreglement. Dit reglement is beschreven in het  
     examenreglement. Zie PTA (artikel 13). 
 
4.  Een leerling mag maximaal twee voorbereide toetsen per schooldag opgegeven         
     krijgen, tenzij er sprake is van eigen keuze. Dit geldt ook voor herkansing en  
     tijdens een toetsweek. Tijdens de herkansing en toetsweek mag naast twee  
     voorbereide toetsen maximaal één onvoorbereide toets per schooldag  
     afgenomen worden. 
 
5.  De docent maakt de uitslag van een toets binnen tien volle schooldagen bekend  
     en voert deze in bij het automatische cijferregistratiesysteem, tenzij er sprake  
     is van overmacht of bijzondere omstandigheden. 
 
6.  De leerlingen hebben er recht op dat de normen van beoordeling van een    
     toetsing door de docent meegedeeld en zonodig toegelicht worden, bij  
     voorkeur van tevoren. Ook heeft een leerling het recht van inzage en  
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     bespreking van het gecorrigeerde werk. De inzage en bespreking vindt plaats  
     binnen tien schooldagen na bekendmaking van een cijfer. 
 
7.  Een toets of overhoring die voortbouwt op een vorige toets of overhoring kan  
     slechts worden afgenomen als de vorige toets of overhoring is besproken en  
     de cijfers bekend zijn. 
 
8.  De leerling die het niet eens is met de beoordeling van een toetsing, tekent    
     eerst bezwaar aan bij de docent. Is de reactie van de docent niet bevredigend,    
     dan kan de leerling klagen overeenkomstig de klachtenclausule zoals  
     beschreven in artikelen 35 en 36 van dit statuut. 
 
9.  De leerling, die met een voor de afdelingsleider en/of examencommissie  
     aanvaardbare reden niet heeft deelgenomen aan een toetsing, kan de     
     toets inhalen. Dit inhaalmoment dient minstens twee dagen van tevoren te  
     worden opgegeven. Dossiertoetsen worden ingehaald op het  
     inhaalmoment, zie jaarrooster. 
 

 

10. De sanctie van het op heterdaad betrapt worden op elke vorm van fraude  
     moet vooraf duidelijk zijn. 
 
11. Leerlingen met een verklaring (o.a. dyslexie) hebben recht op hulpmiddelen.  
 

14. SCHOOLONDERZOEKEN EN EXAMENS 
1. Voor de schoolonderzoeken, schoolexamens en het Centraal Eindexamen  
     (CE) gelden andere bepalingen dan in artikel 13. Deze bepalingen worden per  
     school opgenomen in het examenreglement van het Programma van Toetsing  
     en Afsluiting. 
 
2. In het Programma van Toetsing en Afsluiting worden opgenomen een  
     klachtenregeling, een reglement betreffende herkansingen, een overzicht van  
     de data en een overzicht van de leerstof voor de schoolonderzoeken en het  
     Centraal Eindexamen. De voorwaarden waaraan de kandidaten moeten  
     voldoen om deel te nemen aan het CE moeten duidelijk worden vermeld. 
 

15. RAPPORTAGE 
1.  Een rapport geeft de leerling en zijn ouders/verzorgers een overzicht van    
     zijn prestaties in alle vakken over twee vooraf bepaalde periodes. 
 
2.  Een leerling heeft het recht op een toelichting van zijn vakdocent over  
     de rapportage. 
 
3.  De mentor/coach kan van leerlingen eisen het rapport samen te bespreken.  
     In onderling overleg maken zij hiervoor een afspraak. 
 

 

4.  De leerling heeft recht op informatie van zijn mentor over het verloop van de  
     leerlingbespreking, voor zover het de leerling zelf betreft. 

 
5.  De kwaliteitswaardering mag niet op grond van één cijfer/beoordelingsmoment       
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     per periode worden vastgesteld. 
 
6.  Het werk, gemaakt in een bepaalde periode, telt mee voor de rapportage over  
     die periode. In alle leerjaren van alle afdelingen werkt de school met een  
     voortschrijdend gemiddelde. 
 

16. TOELATING TOT HOGER LEERJAAR 
1.  De school hanteert in leerjaar 1 en 2 het principe van de continue voortgang.  
     Een docentenvergadering kan op grond van de prestaties besluiten om hiervan  
     af te wijken. In de leerjaren 3 en hoger zal per leerling naar de prestaties  
     worden gekeken over het hele leerjaar. In het begin van het schooljaar moet  
     duidelijk zijn aan welke eisen moet worden voldaan om over te gaan naar een  
     volgend schooljaar. Een leerling heeft het recht op bevordering indien hij  
     voldoet aan de bevorderingsnorm. Indien dit niet het geval is, beslist de  
     overgangsvergadering met betrekking tot het vervolgtraject. 

 
2.  Leerlingen die afkomstig zijn uit 5 havo mogen niet doubleren in 5 vwo. 

 
3.  Het is niet toegestaan om tweemaal in hetzelfde leerjaar te doubleren.  
 

17. VERWIJDERING OP GROND VAN LEERPRESTATIE 
1.  Conform het Protocol Schoolverzuim is het niet toegestaan een leerling in de  

     loop van een schooljaar op grond van onvoldoende leerprestaties van school te  
     verwijderen of naar een andere afdeling te sturen. Door of namens de directie  
     kan aan een leerling een advies gegeven worden zich voor een andere school  
     of afdeling in te laten schrijven.  

 
2.  Aan het einde van een schooljaar kan de afdelingsleider, in overleg met de  
     ouders, op grond van de leerprestaties adviseren dat de leerling zich in  
     laat schrijven bij een andere afdeling, of de school verlaat. 
 
3.  Als een leerling na een tweede keer in hetzelfde leerjaar niet toegelaten wordt  
     tot een hoger leerjaar of als een leerling in twee opeenvolgende jaren  
     doubleert, heeft de directie de bevoegdheid aan de leerling een bindend advies  
     te geven om zich bij een andere afdeling of school in te laten schrijven of de  
     school te verlaten. 
 

18. AANWEZIGHEID 
1.  Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende lesrooster  
     te volgen, tenzij er een andere regeling is getroffen. 

 
2.  Leerlingen kunnen bij de afdelingsleiding wijzigingen in het rooster voorstellen. 
     De afdelingsleider wordt geacht het voorstel serieus in overweging te nemen. 

 
3.  Er wordt door school naar gestreefd om een rooster met maximaal 5  
     tussenuren te verzorgen. 
 

4.  Een hoge absentie, zonder geldige verantwoording, kan eveneens aanleiding  
     zijn tot het geven van een advies zoals bedoeld in artikel 15 lid 2, een en  
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     ander in overeenstemming met het Protocol Schoolverzuim. 

 
19. HUISWERK 
1.  De docenten die lesgeven aan een bepaalde klas, zorgen voor een redelijke totale  
     belasting aan huiswerk. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het maken van  
     werkstukken. 
 
2.  De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken,  
     meldt dit bij de aanvang van de les aan de docent. Indien de docent de reden  
     waarom de leerling het huiswerk niet heeft kunnen maken niet aanvaardbaar  
     acht, wordt dit aan de desbetreffende mentor voorgelegd. 
 

20. TE LAAT KOMEN 
De school legt in de leefregels vast welke regels er zijn met betrekking tot het te laat 
komen. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen 
schriftelijk kenbaar gemaakt in het verzuimprotocol in het vademecum. 
 

21. ROKEN EN ALCOHOL 
1.  Een leerling heeft geen alcohol of drugs in zijn bezit, en een leerling  
     verhandelt of gebruikt niet in of rondom het schoolgebouw. 

 
2.  Het schoolterrein is rookvrij op enkele daartoe aangewezen rookplekken na. 
 

22. VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
1.  Eenieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, behoudens  
     ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.  

 
2.  Verbale, non-verbale en schriftelijke uitingen (inclusief email en social media)  
     die racistisch en/of discriminerend zijn, worden in geen geval getolereerd en  
     zullen gesanctioneerd worden. Bij vaststelling zal in alle gevallen melding  
     worden gedaan bij de plaatselijke autoriteiten. 
 

 

3.  De leerling die zich door een ander beledigd voelt, kan klagen volgens  
    de klachtenclausule zoals beschreven in artikel 35 en 36 van dit statuut. 
 

23. VRIJHEID VAN UITERLIJK 
1.  Eenieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk, behoudens ieders  

     verantwoordelijkheid volgens de wet en hetgeen gesteld is in artikel 19 lid 2  
     en behoudens de afspraken die gemaakt zijn in de leefregels van de school. 

 
2.  De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen of verbieden wanneer 
     deze kleding aan bepaalde doelmatigheidseisen of veiligheidseisen moet  
     voldoen. 

 
3.  Bij de gymnastieklessen is sportkleding verplicht, waarbij aan eisen van 
     praktische aard moet worden voldaan. Leerlingen dienen daarnaast een school- 
     T- shirt ofwel een vergelijkbaar T-shirt te dragen. 
 

24. VEILIGE SCHOOL 
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1.  Eenieder is verplicht bij te dragen aan een veilig schoolklimaat. Een veilig  
     schoolklimaat wordt onder meer gekenmerkt door de afwezigheid van  
     seksuele intimidatie, agressie en geweld in welke vorm dan ook. 

 
2.  Een leerling heeft er recht op om als persoon tegemoet te worden getreden. 
     Indien de leerling meent dat er sprake is van seksuele intimidatie van de kant  
     van medeleerlingen of schoolpersoneel, dan kan hij handelen volgens de  
     klachtenprocedure, zoals deze is vastgelegd in de Klachtenregeling seksuele  
     intimidatie. 
 
3.  De Klachtenregeling seksuele intimidatie maakt deel uit van het  
     schoolveiligheidsplan. Deze klachtenregeling is terug te vinden op de  
     website. Een verwijzing daarnaa staat in het Vademecum. 
 
4.  In het schoolveiligheidsplan staan de mogelijke sancties vermeld in gevallen  
     van agressie en geweld. Bij vaststelling zal in alle gevallen melding worden  
     gedaan bij de plaatselijke autoriteiten. 
 

25. AFDELINGSRAAD 
1.  Elke afdeling op school heeft zijn eigen leerlingenafdelingsraad. 
 
2.  Alle leerlingen kunnen zich voor deze raad opgeven bij de afdelingsleider. 

 
3.  Vanuit de afdelingsraad wordt jaarlijks een verkiezing georganiseerd om leden  
     voor de leerlingenraad te kiezen.  
 

4.  Aan de school is een afdelingsraad verbonden. Een afdelingsraad geeft 

     gevraagd of ongevraagd, advies aan de leerlingen in de     
     medezeggenschapsraad. 
 

 

5.  De directie is verplicht om, gevraagd of ongevraagd, alle informatie die voor  
     de leerlingen van belang is, te overhandigen aan de afdelingsraad. 

 
6.  De afdelingsraad kan besluiten tot het houden van informerende enquêtes  
     onder leerlingen, onderwijspersoneel en ouders. 

 
26. LEERLINGENRAAD 
1.  Aan de school is een leerlingenraad verbonden. Een leerlingenraad geeft  

     gevraagd of ongevraagd, advies aan de leerlingen in de  

     medezeggenschapsraad. 
 

2.  De leerlingenraad heeft een maximum van 20 leerlingen. 

 
3.  De vertegenwoordigers van de leerlingen in de leerlingenraad worden jaarlijks  
     verkozen. Elke leerling kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. Leerlingen worden  
     gekozen volgens vooraf afgesproken regels. Deze regels worden vanuit de  
     leerlingenraad in samenwerking met de directie jaarlijks afgesproken. 
 
4.  Terugkoppeling van informatie en standpunten vanuit de leerlingenraad vindt  



14 

 

     in principe plaats op met de directie van tevoren afgesproken momenten  
     binnen het lesrooster. 
 
5.  De directie is verplicht om, gevraagd of ongevraagd, alle informatie die voor  
     de leerlingen van belang is, te overhandigen aan de leerlingenraad. 
 
6.  De leerlingenraad kan besluiten tot het houden van informerende enquêtes  
     onder leerlingen, onderwijspersoneel en ouders. 
 
7.  Aan een leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in ieder  
     geval een afsluitbare kast ter beschikking gesteld. 
 
8.  Voor activiteiten van een leerlingenraad worden door de directie  

     drukfaciliteiten, apparatuur en andere materialen in redelijke mate ter  

     beschikking gesteld. 
 

 

9.  Activiteiten van de leerlingenraad kunnen tijdens de lesuren plaatsvinden na  

     overleg met de directie. Het verdient echter de voorkeur dat vergaderingen,  

     actviteiten en dergelijke buiten de lesuren plaatsvinden. 

 

10. Leerlingenraadleden kunnen voor hun werkzaamheden in lesuren werken in  

     overleg met de schoolleiding 
 

11. Een leerling mag op grond van zijn activiteiten in een leerlingenraad geen  

     hinder ondervinden van anderen. 
 

 

27. SCHOOLKRANT (indien aanwezig) 
1.  De schoolkrant is in de eerste plaats bestemd voor leerlingen, maar is  
     ook beschikbaar voor andere geledingen. 
 
2.  Op voorstel van de redactie stelt de directie, in overeenstemming met de  
     bepalingen van het Reglement Medezeggenschapsraad, een redactiestatuut  
     vast. 
 

 

3.  In een apart redactiestatuut worden ten minste de volgende zaken       
     vastgelegd: 

I. de termijn waarbinnen, na oprichting van de schoolkrant, een 
redactiestatuut dient te zijn vastgesteld; 

II.    de geldigheidsduur van het redactiestatuut; 
III.    de samenstelling en benoemingsprocedure van de redactie; 

IV. de vastlegging van de verantwoordelijkheid van de redactie voor de 
inhoud; 

V. de beschikbaarheid van voldoende geld, papier, drukfaciliteiten en 
dergelijke; 

VI.    wie de bevoegdheid heeft om een nummer van de schoolkrant of een 

deel daarvan te wijzigen of verschijning ervan te verbieden. 
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4.  De inhoud van de schoolkrant dient overeen te stemmen met artikel 20 van  
     dit statuut. De redactie is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
5.  De directie, de medezeggenschapsraad of de leerlingenraad kan (een  
     vertegenwoordiger van) de redactie ter verantwoording roepen voor alle  
     geplaatste stukken. Zo nodig kan de redactie verplicht worden tot rectificatie  
     over te gaan. 
 

 

6.  Voor alle in de schoolkrant genoemde personen geldt het recht op publicatie  
     van een weerwoord. 
 
7.  De directie draagt er zorg voor dat een leerling niet benadeeld wordt in zijn  
     positie in de school en in zijn schoolcarrière, uitsluitend op grond van  
     activiteiten in de schoolkrantredactie. 
 

 

8.  Er wordt naar gestreefd om op school een schoolkrant te laten verschijnen. In  
     de begroting van de school wordt daartoe een reëel bedrag gereserveerd. 
 

28. PUBLICATIEMOGELIJKHEDEN 
1.  Er is een prikbord waarop de leerlingenraad, de schoolkrantredactie en  
     eventueel aanwezige leerlingencommissies zonder toestemming vooraf  
     mededelingen en affiches van niet-commerciële aard kunnen ophangen.  
 

2.  De leerlingenraad, de schoolkrantredactie en eventueel aanwezige  
     leerlingencommissies kunnen met enige regelmaat, met toestemming van de  
     schoolleiding, mededelingen en oproepen over activiteiten op de  
     schoolmonitoren plaatsen. 
 
3.  De leerlingenraad, de schoolkrantredactie en eventueel aanwezige  
     leerlingencommissies kunnen aanspraak maken op een pagina op de website  
     van de school voor eigen publicaties en mededelingen. 
 
29. BIJEENKOMSTEN 
1.  De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande het  
     schoolgebeuren en daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de  
     school. 
 
2.  Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst  
     van leerlingen, als de leerlingen dat toestaan. 
 
3.  De schoolleiding is verplicht voor een bijeenkomst van leerlingen een ruimte  
     ter beschikking te stellen, een en ander binnen de feitelijke mogelijkheden  
     van de school. 
 
4.  De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een  
     behoorlijke wijze achter te laten. 
 

 

5.  De gebruikers van een ruimte zijn verantwoordelijk en aansprakelijk  
     voor eventuele schade. 
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30. SCHOOLPLAN 
1.  De directie is verplicht in een schoolplan vast te leggen hoe het  
     onderwijsproces en leerproces wordt vormgegeven. Het schoolplan is  

     openbaar en is voor ieder die dat wenst ter inzage op een vrij toegankelijke  
     plaats. 
 
2.  Het schoolplan wordt op een zodanig tijdstip naar de leerlingenraad gestuurd  
     dat deze nog in de gelegenheid is om met de leerlingengeleding van de  
     medezeggenschapsraad, gevraagd of ongevraagd, overleg te voeren alvorens  
     dit stuk in de MR besproken wordt. 
 
31. JAARVERSLAG 

Het jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 103 van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs, is openbaar en is voor eenieder die dat wenst beschikbaar. Het 
jaarverslag wordt gebruikt bij de jaarlijkse evaluatie van het schoolplan. Het 
jaarverslag wordt daartoe aan iedereen die betrokken is bij de evaluatie van het 
schoolplan toegezonden. 
 

32. AANSTELLING EN BENOEMING VAN DOCENTEN EN DIRECTIE 
1.  Het schoolbestuur, gehoord de medezeggenschapsraad, stelt een procedure  
     vast om personeelsleden aan te stellen en de directie te benoemen.  
 

2.  In de procedure wordt in ieder geval opgenomen dat bij de benoeming van  
     directieleden leerlingen betrokken worden. 
 
3.  De vaststelling van de benoemingsprocedure dient binnen een half jaar na  
     vaststelling van het leerlingenstatuut te geschieden. Deze procedure maakt,  
     na vaststelling door het bestuur, deel uit van het leerlingenstatuut. 
 

33. LEERLINGENREGISTRATIE EN PRIVACYBESCHERMING 
1.  Gegevens van leerlingen worden opgenomen in een leerlingendossier. 
 
2.  Het leerlingendossier staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 
 

 

3.  De schoolleiding wijst een onderwijsondersteunend personeelslid aan  
     dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer. 
 
4.  Het schoolbestuur, gehoord de medezeggenschapsraad, geeft op voorstel van  
     de schoolleiding tweejaarlijks aan welke gegevens van een leerling in het  
     leerlingendossier opgenomen worden. 
 

 

5.  De vaststelling dient binnen een half schooljaar na vaststelling van  
     het leerlingenstatuut te geschieden. 
 
6.  Een leerling heeft de bevoegdheid tot inzage van de gegevens die over hem  
     en/of zijn ouders genoteerd zijn en het doen van voorstellen aan de  
     schoolleiding om correcties aan te brengen. 
 

 

7.  De schoolleiding geeft binnen vijf schooldagen aan de betrokkene(n) te kennen  



17 

 

     of de gewenste correcties al dan niet uitgevoerd zullen worden. 
 
8.  Indien de betrokkene(n) niet tevreden is/zijn met het antwoord van  
     de schoolleiding kan/kunnen de betrokkene(n) zich direct wenden tot  
     de klachtencommissie. 

 
9.  Het leerlingendossier is toegankelijk voor: 

a. de leerling; 
b. de schooldecaan; 
c. de schoolleiding; 
d. de mentor; 
e. indien de leerling minderjarig is: de ouders of gelijkgestelden; 
f. verder heeft niemand toegang tot het leerlingendossier, behoudens 

uitdrukkelijke toestemming van de schoolleiding en de leerling. 
 
10. De leden van de klachtencommissie hebben recht van inzage van de  
     betreffende gegevens gedurende de behandeling van de klacht. 
 
11. Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens over een  
     leerling vernietigd, nadat de leerling de school heeft verlaten.  

 

12. De regeling maakt na vaststelling door het bestuur deel uit van  
     het leerlingenstatuut. 
 
 

Hoofdstuk III Sancties 
 
34. STRAFBEVOEGDHEDEN 
1.  De bevoegdheid een straf aan een leerling op te leggen komt alleen toe aan  
     de directie. 
 
2.  De directie kan deze bevoegdheid mandateren aan de afdelingsleiders,  
     de examencommissie of anderen. 
 
3. Een docent of een ander personeelslid is niet bevoegd zelfstandig een straf op  
     te leggen, maar wel bevoegd het gedrag van een leerling te corrigeren en  
     vervolgens melding van wangedrag te maken bij de schoolleiding. 
 
4. Tegen een opgelegde straf kan een leerling rechtstreeks in beroep gaan bij de 

klachtencommissie, zoals beschreven in artikel 35 en 36 van dit statuut. 

 
35. Straffen 
1.   Lijf-, vrijheid- en vermogensstraffen zijn verboden. 
 
2.  Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven. 
 
3. Er dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de ernst van de  
     overtreding en de strafmaat. Bij de strafoplegging wordt gestreefd naar een  
     verband tussen de aard van de overtreding en de soort straf. Wel is  
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     onderscheid mogelijk bij toename van de frequentie van overtredingen. 
 

 

4. Bij de praktische uitvoering van een straf wordt met de mogelijkheden van  
      de leerling rekening gehouden. Zie hiervoor ook 35.6. 
 
5.   De oplegging van de straf dient zo snel mogelijk op de overtreding te volgen. 
 
6.   De leerling kan te allen tijde buiten zijn ingeroosterde lestijd, tussen 08.00 uur      
    en 16.30 uur opgeroepen worden om op school aan zijn nagelaten  
    verplichtingen te komen voldoen. Bij uitzondering tot 17.00 uur. 

 

36. AANSPRAKELIJKHEID 
Voor schade die de leerling aan eigendommen van de school of van derden aanricht, is 
hij zelf aansprakelijk, behoudens hetgeen hierover gesteld is in het Nederlandse recht 
en in verzekeringspolissen. De school stelt de leerling in de gelegenheid tegen betaling 
deel te nemen in een collectieve schadeverzekering. 
 
 

Hoofdstuk IV  Klachten 
 

37. KLACHT 
1.  Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut of    
     een der leefregels kan eenieder een klacht indienen bij degene die zodanig   
     heeft gehandeld, met het verzoek de handelwijze in overeenstemming te  
   brengen met het leerlingenstatuut of de leefregels. 

 
2.  Een klacht kan zowel individueel als collectief worden ingediend. 
 
3.  Indien een (groep) leerling(en) niet kan of durft te klagen, kan hij (of de groep)  
     iemand schriftelijk machtigen namens hem te klagen. De gerechtigde treedt  
     dan op als klager. 
 
4.  Indien de klager een leerling of een groep leerlingen is en deze geen  
     bevredigende reactie heeft ontvangen, kan hij zijn afdelingsleider op de  
     hoogte stellen. Indien de klacht de afdelingsleider zelf betreft, wendt de  
     leerling zich tot de directie. 
 

 

5.  De directie of afdelingsleiding heeft tien schooldagen de gelegenheid om  
     een bemiddelende rol te vervullen. 

 
6.  Indien de bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de  
     klager zich in tweede instantie tot de directie wenden. 
 
7.  Als de reactie van de directie als onbevredigend wordt ervaren, kan de klager  
     de klachtencommissie inschakelen, zoals beschreven in artikel 36. 
 

38. BEROEP BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE 

Als een leerling vindt dat het probleem nog steeds bestaat, kan hij het geschil 
voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.  
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HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN 
 

39. RECHT OP VOORSTELLEN EN SUGGESTIES 
Leerlingen hebben het recht om via de leerlingenraad voorstellen en suggesties te 
doen over alle zaken in en om de school. De directie dient hierop binnen twintig 
schooldagen te antwoorden. 
 

40. ONTSNAPPINGSARTIKEL 
In aangelegenheden van de school waarin dit statuut noch het schoolveiligheidsplan 
voorzien, beslissen de medezeggenschapsraad en de directie gezamenlijk. 
 

41. OVERGANGSARTIKEL 
Met het in werking treden van dit statuut vervalt de vorige versie van het 
leerlingenstatuut. 
 

42. CITEERARTIKEL 
Dit statuut kan worden aangehaald als ‘Leerlingenstatuut’. 
 

43. INWERKINGTREDING 
Dit leerlingenstatuut treedt in werking op 13 april 2017.
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De klachtenregeling 

 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen 
en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling 
overleg bijgelegd. Hieronder vindt u informatie over de manier waarop u een 
dergelijk gesprek met de school kunt voeren, maar ook over het indienen van een 
formele klacht bij de klachtencommissie. 
 

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een formele klacht 
hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 
klachtenregeling opgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is, 
in te zien op het secretariaat. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de 
regeling krijgen.  
 

Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een 
oplossing betekenen. Een nadeel is dat de procedure lang duurt en veel van alle 
betrokkenen vraagt. Vaak is de verhouding tussen school en ouders/leerling 
daarna verstoord. Als er sprake is van een strafbaar feit (zoals seksueel misbruik) 
kunt u daarvan aangifte doen bij de politie, zodat een rechtszaak kan volgen. De 
rechter zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft. U kunt over 
een strafbaar feit ook een klacht indienen bij de klachtencommissie, maar die kan 
een dader geen straf opleggen. De school is bij sommige delicten, zoals seksueel 
geweld tegen minderjarigen, verplicht aangifte te doen. 
De school is voor de behandeling van Klachtrecht aangesloten bij een 
onafhankelijke klachtencommissie “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs 
(LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze 
gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bevoegd gezag en kan aan haar 
advies aanbevelingen verbinden. Het bevoegd gezag neemt over de afhandeling 
van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. 
 

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden 
ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zij als u dat 
wenst. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD 
Utrecht, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591.  
U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail 
sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. 
 

Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen, dit eerst kenbaar maakt 
bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen 
worden. 
 

Adviezen om een klacht op school onderling op te lossen. 
1.Grijp snel in 
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit 
de hand loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten 
hebben dat er iets aan de hand is. 
 

2. Spreek de juiste persoon aan 
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Bespreek uw probleem eerst met de docent om wie het gaat of met de mentor 
van uw kind. Als dat niets oplost, kunt u naar een afdelingsleider of directielid 
stappen. Daarna naar het schoolbestuur. 
 

3.Neem de tijd 
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar 
maak een afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft om uw standpunt toe te 
lichten. Realiseert u zich wel dat de docent of mentor ook andere dingen moet 
doen en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden. 
 
4. Wees duidelijk 
Beperkt u zich tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden, 
maar leg rustig uit wat het probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het 
gesprek uw standpunten op papier zetten. U kunt ook iemand meenemen. Meld 
dat wel van tevoren. 
 

5.Bedenk een oplossing 
Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt over de wijze waarop 
het probleem kan worden opgelost. Dat betekent niet dat u de suggestie van de 
ander moet afwijzen. Er moet een oplossing worden gevonden waar u beiden 
achterstaat. 
 
6.Leg afspraken vast 
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er 
geen twijfel over bestaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt 
en dat beide partijen het ondertekenen. U kunt voor uzelf van elk gesprek een 
kort verslag maken. Een dergelijk verslag kan handig zijn als u een formele klacht 
bij de klachtencommissie wilt indienen. 
 
 
 
 
 


