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Leerlingenstatuut Sg Spieringshoek 
 

1.  Doel van het statuut 
Dit leerlingenstatuut regelt jullie rechten en plichten als leerlingen van onze school. Het 
heeft als doel dat we op school weten waar we aan toe zijn en zo met elkaar omgaan 
dat er een goede werksfeer ontstaat. 

2.  Informatie en overleg 
Jullie worden geïnformeerd over de dingen die je moet weten om op school optimaal 
bezig te kunnen zijn in jullie onderwijsleerproces. Jullie worden vertegenwoordigd in de 
leerlingenraad en de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Als er iets is, dan 
kun je altijd terecht bij je mentor, bij de vakdocenten en bij de schoolleiding.  

3.  Goed onderwijs 
Jullie hebben recht op goed onderwijs, in lijn met de open katholieke grondslag van de 
school. Het is jullie plicht om je zo te gedragen dat het onderwijsleerproces goed kan 
verlopen. 

4.  Goed voorbereid in de les 
Jullie zijn verplicht om op tijd in de les te komen. Je hebt dan de juiste zaken (boeken 
schriften, agenda e.d.) bij je en je huiswerk gedaan. Als jullie werken in het OLC of in 
het STC dan houd je je aan de regels die daar gelden. 

5.  Huiswerk 
Het huiswerk wordt jullie duidelijk opgegeven, in SOM genoteerd en goed gespreid 
over de lesweken. Jullie dienen ook zelf je huiswerk te noteren. Het huiswerk kan 
schriftelijk of mondeling worden overhoord. 

6.  Toetsen 
De voortgang van jullie leerproces wordt regelmatig getoetst. Er mogen per dag 
maximaal twee toetsen worden gegeven  (met uitzondering van toetsweken, 
inhaalproefwerken en herkansingen). Proefwerken worden minimaal vijf schooldagen 
van te voren opgegeven.  

7.  Nakijken en nabespreken 
Toetsen en schoolexamens worden binnen tien schooldagen nagekeken en beoordeeld. 
Een toets moet altijd zijn besproken voordat een volgende toets (over dezelfde stof) 
wordt afgenomen. Praktische opdrachten worden binnen vijftien  schooldagen 
beoordeeld. 

8.  Rapporten 
Jullie krijgen drie keer per jaar een rapport (m.u.v. de eindexamenklassen). Bij het 
berekenen van het rapportcijfer tellen alle tot dan toe behaalde cijfers mee 

9.  Overgangsnormen en schoolloopbaan 
In de schoolgids staan de normen waaraan je moet voldoen om naar een bepaalde klas 
of afdeling over te gaan of te slagen. Deze normen worden aan het begin van het jaar 
vastgesteld. Om jullie goed te kunnen begeleiden wordt de nodige informatie door 
school digitaal en beveiligd vastgelegd. 

10.  Examentraject 
Voor het examentraject (havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) krijg je aan het begin van het 
schooljaar een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt waarin staat aan 
welke eisen je moet voldoen en welke regels daarvoor gelden. 

11.  Onderlinge omgang 
We gaan op school zo met elkaar om dat iedereen zich gewaardeerd en veilig kan 
voelen. Dat komt tot uiting in gedrag, taalgebruik en kleding (zie kledingcode). We 
hebben oog voor elkaars verschillen. 
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12.  Zorgvuldig met de spullen en met het gebouw omgaan 
Jullie gaan zorgvuldig om met elkaars spullen, met de schoolspullen en het 
schoolgebouw. Als je schade veroorzaakt moet je het herstel zelf betalen. Jullie houden 
de school en de omgeving van de school netjes en gooien afval in de afvalbakken. 
Jassen moeten bij binnenkomst in de school in de persoonlijke locker worden 
opgeborgen.  

13.  Activiteiten van leerlingen 
Jullie hebben het recht om activiteiten te organiseren (bv. klassenuitjes en 
schoolfeesten). Deze activiteiten moeten in overeenstemming zijn met het 
leerlingenstatuut en de identiteit van de school en passen binnen het jaarrooster. 

14.  Strafmaatregelen 
Als jullie je niet aan de regels houden, worden jullie uitgenodigd voor een gesprek. Zo  
nodig volgt een sanctie. 

15.  Vaststelling en Slotbepaling 
Het statuut wordt door de rector-bestuurder vastgesteld, na instemming van 
medezeggenschapsraad. In gevallen waarin het statuut niet voorziet beslist de rector-
bestuurder. 
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Toelichting 
 
Algemeen 
Onderstaande toelichting wordt gegeven om een correcte interpretatie van de regels te bevorderen. 
 
Begrippen 
 
In het leerlingenstatuut worden de volgende begrippen verstaan: 

 de school: de katholieke Scholengemeenschap Spieringshoek; 

 leerlingen: alle aan de school ingeschreven leerlingen; 

 ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen;  

 personeelsleden: de aan de school verbonden onderwijsgevende personeelsleden, 
onderwijsondersteunende personeelsleden en de aan de school verbonden leden van de 
schoolleiding; 

 schoolleiding: voor centrale aangelegenheden het directieteam bestaande uit de rector en 
conrectoren. Voor afdelingsaangelegenheden de desbetreffende afdelingsleider en 
afdelingscoördinatoren; 

 verzuimcoördinator: medewerker die het verzuim van de leerlingen bijhoudt en controleert; 

 leerlingenraad: een uit en door de leerlingen gekozen groep die de belangen van de 
leerlingen in de ruimste zin van het woord behartigt. Het bestuur van de leerlingenraad heeft 
regelmatig overleg met de schoolleiding en vertegenwoordigt de leerlingen in de 
medezeggenschapsraad;  

 medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van de hele school, zoals bedoeld 
in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS);  

 inspecteur: de inspecteur van het Voortgezet Onderwijs; 

 geleding: een groepering binnen de school; 

 mentor: docent, aangewezen om een klas of een groep leerlingen gedurende een schooljaar 
te begeleiden; 

 klankbordgroep: het overleg tussen de schoolleiding en leerlingen uit een bepaalde jaargroep 
met als doel de voortgang van schoolse zaken te evalueren;  

 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): document waarin staat aan welke eisen 
leerlingen in de bovenbouw moeten voldoen om het examen te halen en welke regels 
daarvoor gelden; 

 onderwijsleerproces: de interactie tussen de lerende leerling en de onderwijzende docent; 

 Schoolveiligheidsplan (SVP): verzameling van omschrijvingen en protocollen om de integrale 
veiligheid van de leerlingen en medewerkers te borgen. Het SVP is te vinden op de website; 

 Overgangsvergadering: de vergadering waarin de docenten de bevordering van de leerlingen 
bespreken. 
 

Toelichting per Artikel 
 

1. Doel van het statuut 
Sg Spieringshoek is een school met een open katholieke identiteit. Dat wil zeggen dat 
iedereen die de identiteit respecteert welkom is. Er is veel aandacht voor waarden en 
normen. De school streeft naar een veilig leefklimaat, waarin leerlingen en medewerkers hun 
talenten willen en kunnen ontplooien.  
Vanuit onze identiteit vinden wij naast het ontplooien van talenten ook begrippen als 
vergevingsgezindheid, het zoeken naar een betere leefwereld, naastenliefde en aandacht 
voor de zwakkeren belangrijk. Geborgenheid voor leerlingen en medewerkers staan hoog in 
het vaandel. Wij willen door onderlinge verbondenheid het woord (scholen)gemeenschap 
daadwerkelijk invulling geven; we zijn een leer- en leefgemeenschap. 
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Leerlingen en medewerkers houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag 
en doelstellingen van de school. Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te 
respecteren. Uitingen (verbaal of in de vorm van gebaren, kleding of anderszins) die 
discriminerend, seksueel uitdagend, dreigend of beledigend zijn, zijn niet toegestaan. (Zie 
ook de schoolgids). Indien hiervan sprake is zal de schoolleiding passende maatregelen 
treffen. 
Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen en geldt 
voor alle aan de school verbonden organen en medewerkers. Het leerlingenstatuut geldt in 
en rond het schoolgebouw en – terreinen, zowel onder schooltijd als daarbuiten en bij alle 
schoolse en buitenschoolse activiteiten, een en ander voor zover er betrekking  is op de 
schoolsituatie. 
Het leerlingenstatuut wordt door de schoolleiding gepubliceerd in de klaslokalen en in het 
School Veiligheidsplan (SVP) op de website van de school. 

 
 

2. Informatie en overleg 
De schoolleiding draagt er zorg voor dat aan het begin van de schoolloopbaan aan de leerling 
en de ouders een schoolgids digitaal wordt verstrekt met informatie over de doelstelling van 
de school, het onderwijsaanbod, de toelatingseisen, de cursusduur, de aan de toelating 
verbonden kosten en over andere aangelegenheden die direct van belang zijn voor de 
aspirant-leerling. Exemplaren van het schoolplan, het lesrooster, de schoolregels, de regeling 
mr en andere voor de leerling van belang zijnde reglementen worden op de website in het 
Sociaalveiligheidsplan gepubliceerd. 
 
De school kent een leerlingenraad. Hierbinnen kunnen leerlingen voor hun mening en 
belangen opkomen. De leerlingenraad kan de schoolleiding adviseren en kan geraadpleegd 
worden door de schoolleiding over aangelegenheden die voor de leerlingen van belang zijn. 
De schoolleiding stelt, in overleg met de leerlingen, een reglement vast over de taak en 
samenstelling van de leerlingenraad en over de wijze van overleg tussen de leerlingenraad en 
de schoolleiding en over de faciliteiten die de leerlingenraad bij uitoefening ter dienste staan. 
Leerlingen kunnen tevens worden verkozen tot lid van de medezeggenschapsraad en in die 
hoedanigheid meedenken en beslissen over schoolbrede aangelegenheden. 
 
De school onderhoudt contacten met de ouders. Vertrouwelijke gegevens van leerlingen die 
in gesprekken met een docent, de mentor of anderen naar voren komen blijven 
vertrouwelijk. Wij gaan uit van de privacy van de leerling. 
 

3. Goed onderwijs en goede onderwijsleerprocessen 
De leerlingen hebben er recht op dat de docenten onderwijs geven overeenkomstig de 
grondslag en doelstelling van de school. 
De leerlingen hebben er recht op dat de docenten deugdelijk onderwijs geven wat tot 
uitdrukking komt in de volgende zaken: 

 goede verdeling van de leerstof over de lessen; 

 goede presentatie en duidelijke uitleg van de leerstof; 

 keuze van geschikte schoolboeken en andere leermiddelen; 

 goede aansluiting tussen opgegeven huiswerk en behandelde leerstof. 
Indien een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit, 
gemotiveerd, kenbaar maken aan de betreffende docent en na overleg met de docent 
eventueel daarna aan de schoolleiding. 
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Het geven van goed onderwijs is een belangrijk aspect van het onderwijsleerproces dat in 
een klas of groep plaatsvindt. In een onderwijsleerproces is er interactie tussen de 
(onderwijzende) docent en de leerling, al kunnen leerlingen ook van elkaar leren en 
docenten van hun leerlingen. In een onderwijsleerproces is er sprake van onderwijzen, leren 
en begeleiden.  
Leerlingen worden in gelijke situaties gelijk behandeld. 
 
Leerlingen of hun ouders kunnen slechts dan verplicht worden tot de aanschaf van leer- en 
hulpmiddelen, en tot betaling van kosten verbonden aan werkweken, excursies e.d. als deze 
middelen in de schoolgids of eventueel per aparte brief zijn aangegeven. De school houdt 
zich aan de regels die de overheid heeft gesteld in het kader van ‘gratis schoolboeken’. 
De ouders tekenen bij inschrijving voor de kosten die hen in rekening worden gebracht. De 
schoolleiding streeft ernaar de kosten voor de genoemde zaken zo laag mogelijk te houden. 
 
Van hun kant hebben docenten er recht op dat leerlingen zich zo gedragen dat de kwaliteit 
van het onderwijs niet in gevaar komt en dat er goede onderwijsleerprocessen tot stand 
kunnen komen. Het in bezit hebben en het gebruik van energydrinks, alcoholische drank en 
drugs is daarom verboden. 
 
Onderdeel van goed onderwijs zijn goede roosters. De school streeft ernaar het aantal 
tussenuren voor leerlingen te beperken. In principe is het streven 5 tussenuren per week als 
het maximum. Daarnaast worden in de regel niet meer dan 8 lessen op een dag gegeven. 
Roosterwijzigingen staan elke dag op internet. 
 
 

 
4. Goed voorbereid in de les 

Leerlingen zijn verplicht volgens het voor hen geldende rooster de lessen te volgen, hun 
huiswerk te doen en de voorgeschreven leermiddelen bij zich te hebben, tenzij zij door ziekte 
of op grond van een andere geldige reden verhinderd zijn. De leerlingcoördinator of 
afdelingsleider bepaalt de geldigheid van de reden. Tijdens alle lessen wordt de 
aanwezigheid gecontroleerd. Mocht blijken dat een leerling zonder opgave van reden 
afwezig is, dan neemt de verzuimcoördinator zo spoedig mogelijk contact op met thuis. 
De gang van zaken bij absentie en te laat staat beschreven in de schoolgids. 
Telefoons en smartwatches zijn (tenzij de docent het wél toestaat voor gebruik in de les) niet 
toegestaan in de lokalen en dienen in “de telefoontas” te worden opgeborgen. 
Buitenschoolse activiteiten staan gelijk aan een lesgebonden activiteiten; hiervoor gelden 
derhalve dezelfde regels. 

 
5. Huiswerk 

De leerlingen zijn verplicht het in de les opgegeven huiswerk te doen. De docenten die 
lesgeven aan een klas of groep verplichten zich het huiswerk zo op te geven en te spreiden 
dat er van een evenwichtige en reële belasting sprake is. Het huiswerk wordt  daarom in SOM 
genoteerd. Alleen zo is de belasting inzichtelijk voor alle betrokkenen. Leerlingen dienen ook 
zelf hun huiswerk te noteren. 
De leerling die het huiswerk niet gedaan heeft of niet alle spullen bij zich heeft, meldt dit bij 
aanvang van de les bij de docent onder vermelding van de reden. Indien deze reden naar het 
oordeel van de docent de leerling niet van zijn plicht ontslaat, kan hij hem een maatregel 
opleggen conform de afspraken in de schoolgids. 

 
6. Toetsen 

De school toetst regelmatig de schoolvorderingen van de leerlingen. 
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Het moet van tevoren duidelijk zijn hoe het toetsresultaten meetelt bij het vaststellen van 
een rapportcijfer. Het cijfer voor een proefwerk weegt zwaarder dan dat voor een 
overhoring. In de brugklas wordt het eerste trimester geen lager cijfer dan 3 toegekend.  
Een toets wordt tenminste vijf schooldagen van tevoren opgegeven. Een overhoring betreft 
de lesstof van een les of enkele lessen en kan zonder vooraankondiging gehouden worden. 
Een leerling heeft niet meer dan 2 toetsen op een dag. Bij herkansing, inhalen of sprokkelen 
mag van deze regel worden afgeweken. De beperkingen in dit artikel gelden niet voor 
specifieke toetsweken. In de week vóór een toetsweek mogen geen leertoetsen worden 
afgenomen. Een uitzondering geldt voor de vakken waarvan in een toetsweek geen toets 
wordt afgenomen. 
Voor leerlingen in de bovenbouw is de toetsing en weging van examenonderdelen en de 
bijbehorende beoordeling vastgelegd in het PTA. 
Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer of het examendossier dan dient van 
tevoren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen en wanneer het gereed moet 
zijn. Bij te laat ingeleverde werkstukken worden: 

 In de onderbouw: 2 punten van het eindresultaat afgetrokken, bij elke volgende les 
gaat er weer een punt af. Dit kan leiden tot het cijfer één; 

 In de bovenbouw geldt het te laat, of niet, inleveren van een praktische opdracht als 
een onregelmatigheid. De examencommissie zal dan passende maatregelen nemen. 

Een leerling met dyslexie mag met maximaal 20% extra tijd langer doorwerken. Alle toetsen 
worden gemaakt in Arial lettergrootte 12. 

 
7. Nakijken en nabespreken 

Een docent beoordeelt een afgenomen toets binnen tien schooldagen nadat deze is 
afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval bepaalt de 
schoolleiding zo nodig een haalbare termijn.  
Indien de leerling buiten zijn schuld om een toets heeft moeten maken in omstandigheden 
die hem onevenredig hebben belemmerd, dan zal daar bij de beoordeling van deze toets 
rekening mee worden gehouden. 
Een leerling heeft recht op inzage in zijn toets en op kennis van de wijze waarop de 
beoordeling tot stand is gekomen. Indien een toets zich daartoe leent, wordt deze na 
beoordeling door de docent met leerlingen nabesproken. 
Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling moet hij dit terstond na inzage 
kenbaar maken aan de docent die de toets heeft afgenomen. 
De leerling die met een voor de docent of schoolleiding aanvaardbare reden niet heeft 
deelgenomen aan een toets heeft recht alsnog aan de toetsing deel te nemen. De leerling 
maakt hiervoor de eerstvolgende les een afspraak met de docent. Voor een nog niet 
gemaakte toets wordt in SOM het cijfer nul genoteerd. 
De sanctie van het op heterdaad betrapt worden op elke vorm van fraude is het cijfer één. In 
de bovenbouw geldt wat daarover is vastgelegd in het examenreglement.  
 

 
8. Rapporten 

Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een 
bepaalde periode. Een rapportcijfer is gebaseerd op de toetsen die een beeld geven van de 
beheersing van de stof die in een bepaalde periode is behandeld. 
Het cijfer op het (eind)rapport geeft het (cumulatieve) gemiddelde van alle resultaten die tot 
op dat moment zijn gehaald. In de schoolgids staan de overgangsnormen vermeld. 
Indien de studieresultaten van een leerling aanleiding geven tot het treffen van maatregelen, 
dienen deze vooraf met de leerling en ouders / verzorgers besproken te worden. Voor 
leerlingen van 18 jaar of ouder geldt dat zij toestemming moeten geven voor het delen van 
hun gegevens met de ouders/verzorgers. 
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9. Overgangsnormen en schoolloopbaan 

De schoolleiding stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar een 
volgend leerjaar te kunnen overgaan. Deze criteria worden aan het begin van het schooljaar 
bekend gemaakt in de schoolgids en op de website (zie ook art. 8). 
Over de toelating bij instroom tot een bepaalde afdeling beslist per afdeling de 
afdelingsleider, hierbij geadviseerd door de afdelingsleider van de afdeling waarin de leerling 
onderwijs volgt. De conrector Begeleiding en Organisatie fungeert in dezen als 
beroepsinstantie. 
Voorwaardelijke toelating is niet mogelijk.  
Bij instroom in de bovenbouw bepaalt de leerling samen met de decaan zijn keuze voor een 
samenstelling van zijn profiel en vakkenpakket in de vrije ruimte. Met deze voorkeur zal bij 
toelating van een bepaald vakkenpakket zoveel mogelijk rekening gehouden worden, mits de 
leerling voldoet aan de profieleisen.  
Uitgangspunt bij de overgang vormt de zogenaamde overgangsnorm. Door deze norm te 
halen toont de leerling aan dat hij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden beschikt 
om het volgend schooljaar goed verder te kunnen met het onderwijsprogramma. Deze 
leerling wordt dan automatisch bevorderd naar het volgend leerjaar. Indien een leerling de 
overgangsnorm haalt, maar een andere leerweg wil volgen, is hiervoor toestemming nodig 
van de afdelingsleider. 
Als een leerling de overgangsnorm niet haalt, dan beslist de overgangsvergadering welke 
leerweg de leerling het volgend schooljaar mag bewandelen. In deze beslissing worden alle 
beschikbare gegevens over de leerling meegewogen. Het is belangrijk dat bijzondere 
omstandigheden die in het leven van de leerling spelen of gespeeld hebben die de 
leervoortgang ernstig belemmerd hebben, via de mentor aan de afdelingsleider bekend 
gemaakt worden, opdat die meegewogen kunnen worden in de overgangsbeslissing. Een 
schooljaar doubleren mag alleen als de overgangsvergadering dit toestaat. 
 
Er is op school een leerlingenadministratie, waarin alleen informatie opgenomen is die 
noodzakelijk is om de leerling op de juiste wijze te kunnen begeleiden en beoordelen. 
In het verwerkingsregister, te vinden in het Schoolveiligheidsplan op de website, staat 
beschreven welke functionarissen volgens de Algemene verordening persoonsgegevens 
toegang hebben tot de informatie. 
 

10.  Examentraject 
De conrector Begeleiding en Organisatie stelt jaarlijks voor 1 oktober een Programma van 
Toetsing en Afsluiting vast. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke 
onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst, de verdeling 
van de examenstof over de toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het 
schoolexamen plaatsvindt, de wegingsfactor alsmede de regels die aangeven op welke wijze 
het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 
De rector-bestuurder stelt, na instemming van de mr, een examenreglement vast. Dit 
reglement bevat de regels over het verzuim bij examens, examenfraude, herexamen en over 
de mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het examen bezwaar te maken. 

 
11.  Onderlinge omgang 

De leerlingen en de personeelsleden gedragen zich volgens de gegeven voorschriften 
betreffende de (sociale) veiligheid in de school en anders zo dat de veiligheid zoveel mogelijk 
wordt gewaarborgd. Een leerling en een docent hebben er recht op als persoon tegemoet te 
worden getreden.  
Indien een leerling zich gekwetst of geïntimideerd voelt door medeleerlingen of 
schoolpersoneel kan hij zich wenden tot de mentor, afdelingsleider, antipestcoördinator of 
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tot de interne of externe vertrouwenspersoon die hiervoor door de schoolleiding is 
aangewezen. Binnen Spieringshoek fungeert een door de medezeggenschapsraad 
goedgekeurde klachtenregeling. De regeling is opgenomen in het Schoolveiligheidsplan en is 
te vinden op de schoolsite. 
Tijdens de introductieperiode worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de 
klachtenprocedure t.a.v. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie en agressie. 

 
12.  Zorgvuldig met de spullen en schoolgebouw 

De schoolleiding aanvaart geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten zijn 
verantwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. De schoolleiding 
aanvaart ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor het verlies van bezittingen van 
leerlingen die in of bij de school of tijdens schooltijd zijn zoekgeraakt. 
Indien een leerling aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daarin bevinden, aan 
andere bezittingen van de school of aan andere onder het beheer van de school staande 
zaken, schade toebrengt, wordt die schade hersteld op kosten van de leerling die de schade 
heeft veroorzaakt, of indien deze minderjarig is, op kosten van ouders.  
Indien een leerling voor enige schade verantwoordelijk is, stelt de school de ouders daarvan 
in kennis. Van diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan, gevolgd door een schorsing of 
verwijdering. 
De leerlingen hebben er recht op dat de school verlies van en schade aan bezittingen van 
leerlingen zoveel mogelijk voorkomt. De school en de leerlingen hebben de plicht om schade 
aan goederen van anderen zoveel mogelijk te voorkomen. Schade wordt altijd gemeld aan de 
conciërges. Het is mogelijk een eigendomsverzekering af te sluiten. Informatie hierover is te 
vinden in de schoolgids.   
 
Lokalen, gangen en sociale ruimtes worden netjes gehouden. 
De school zorgt voor voldoende bakken om afval in te deponeren. Het is niet toegestaan om 
afval buiten de daartoe bestemde bakken weg te gooien. 
Roken is voor leerlingen op het schoolterrein niet toegestaan. 
 

 
13.  Activiteiten van leerlingen 

Initiatieven van leerlingen in de school vinden we belangrijk en deze worden verzorgd door 
de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren en wordt 
begeleid door twee docenten. De raad organiseert feesten en festiviteiten als Valentijnsdag, 
Paarse vrijdag of Sinterklaas. De leerlingenraad functioneert als klankbord voor de leerlingen. 
Leerlingen kunnen, na instemming van de schoolleiding, op de daarvoor aangewezen borden 
in de school, mededelingen ophangen die voor de leerlingen van belang zijn. 
De schoolleiding stelt desgewenst ruimte ter beschikking voor vergaderingen van de 
leerlingenraad. 
 
Verschillende keren per jaar wordt, per afdeling, klankbordgroepen gevraagd feedback te 
geven en mee te denken over onderwerpen die op dat moment in de school leven. Deze 
onderwerpen zijn zeer divers en komen uit alle geledingen van de school. 
 
Er wordt op school gelegenheid gegeven tot het houden van klassenavonden. Afspraken voor 
een klassenavond worden gemaakt door de mentor, de mentor is hierbij aanwezig. 
Tijdens klassenavonden of schoolfeesten worden slechts drank zonder alcohol en geen 
energy-drinks genuttigd. 
Wanneer er klassenavonden of feesten worden gehouden is het niet toegestaan introducés 
mee te nemen. 
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Klassenavonden en/of feesten die door leerlingen worden georganiseerd buiten medeweten 
van de schoolleiding vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school en/of 
eventueel aanwezige docenten. 

 
 

14. Strafmaatregelen 
Aan de leerling die de in de school geldende regels niet nakomt, kan een disciplinaire 
maatregel worden opgelegd door een docent of door de schoolleiding. 
Disciplinaire maatregelen kunnen zijn: 

 maken van – zo mogelijk zinvol – strafwerk; 

 verwijdering uit de les; 

 nablijven / extra uren; 

 melden voor de lesaanvang; 

 inhalen van gemiste lessen; 

 opruimen van gemaakte rommel; 

 uitvoeren van corveewerkzaamheden; 

 schorsing; 

 ontzegging van toegang tot de school; 

 definitieve verwijdering van de school. 
 

Cijfers worden in principe gebruikt om objectieve vorderingen aan te geven. Cijfers worden 
niet gebruikt als strafmiddel. Wanneer een leerling bij toetsen of werkstukken fraudeert of 
verplichtingen niet nakomt, kan de docent op het cijfer korten, de wijze van kortingen staat 
beschreven in punt 6 en 7 van dit reglement. Voor leerlingen in de bovenbouw geldt bij een 
onregelmatigheid wat in het examenreglement is vastgelegd. 
 
Bij het opleggen van maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de 
ernst van de aanleiding tot het opleggen en de zwaarte van de maatregel. 
Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een docent is opgelegd, 
kan hij dit – nadat hij dit kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende docent – aan de 
schoolleiding ter beoordeling voorleggen. De schoolleiding zal beide partijen horen voordat 
er een besluit wordt genomen. 
Een leerling die een goede voortgang van de les of het onderwijsproces verstoort, is verplicht 
de les of het proces te verlaten zodra een docent hem dit oplegt. Hij moet zich onmiddellijk 
melden bij de leerlingcoördinator of bij diens afwezigheid bij de afdelingsleider , het 
verwijderingsformulier invullen en voor zichzelf aan het werk gaan. Aan het eind van de les 
meldt de leerling zich bij de docent voor verder overleg. Het verwijderingsformulier wordt 
verder ingevuld en de leerling levert dit in bij de afdelingscoördinator. 
Een leerling die bij herhaling de regels overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig 
wangedrag, kan door de schoolleiding worden geschorst of definitief van school verwijderd 
worden. Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk, met opgave van reden, aan de leerling en 
zijn ouders/verzorgers medegedeeld. Een leerling wordt ten hoogste voor één week 
geschorst. 
Indien de schoolleiding een leerling definitief wil verwijderen, stelt deze eerst de leerling en 
zijn ouders/verzorgers in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. De school is verplicht 
voor de leerling een andere school te vinden. Indien een andere school bereid is de leerling 
toe te laten moeten de ouders/verzorgers ( cf. de leerplichtwet) van dit aanbod gebruik 
maken. Tijdens de procedure tot verwijdering kan een leerling worden geschorst en in 
principe de toegang tot de school ontzegd worden. Indien een schorsing langer dan een dag 
wordt opgelegd, dan wel indien de leerling definitief wordt verwijderd, meldt de 
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schoolleiding dit bij de inspecteur met opgave van redenen. Elke schorsing wordt gemeld bij 
de leerplichtambtenaar. 
 

 
15.  Vaststelling en Slotbepaling 

Indien leerlingen, personeelsleden en/of aan de school verbonden organen menen dat het 
leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op 
te lossen conform de op school geldende klachtenregeling. Deze is te vinden in het 
Schoolveiligheidsplan, op de website van de school. 
In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de rector-bestuurder. 

 
 
Schiedam, mei/juni 2019 
 
 


