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1.

Betekenis

Het leerlingenstatuut is een reglement van de school waarin de rechten en plichten van alle leerlingen worden
beschreven. In het leerlingenstatuut is een drietal zaken geregeld, namelijk:
1.
de schoolregels;
2.
hoe de school omgaat met geschillen;
3.
hoe de school de gegevens van de individuele leerling beschermt.

2.

Begrippen

In dit statuut wordt bedoeld met:


Leerlingen:



Klassenvertegenwoordiger:







Ouders:
Docenten:
onderwijs ondersteunend personeel:
Bevoegd gezag:
Rector:





Schoolleiding:
School:
Leerlingenraad:



Medezeggenschapsraad:



Deelmedezeggenschapsraad:




Geleding:
Mentor:



Geschillencommissie:



Betreffende functionaris:



Revisievergadering:

alle leerlingen die op één van de scholen van de
scholengroep staan ingeschreven.
leerling die in het desbetreffende jaar zijn klas
vertegenwoordigt.
ouders, voogden, feitelijke verzorgers.
personeelsleden met een lesgevende taak.
personeelsleden met een andere taak dan lesgeven.
het College van Bestuur.
rector of betreffende functionaris aan wie de taak is
gedelegeerd.
directie.
Pontes Pieter Zeeman te Zierikzee.
een uit en door leerlingen gekozen groep, zoals bedoeld in
artikel 26 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs, of een
soort gelijke organisatie die de belangen van de leerlingen
behartigt.
het vertegenwoordigend orgaan van de hele school, zoals
bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap
onderwijs.
vertegenwoordigende orgaan wat een onderdeel is van de
MR van de scholen in Goes en Zierikzee.
een groepering binnen de school.
docent, aangewezen om een leerling of een groep
leerlingen gedurende het schooljaar qua studie en op
sociaal gebied te begeleiden.
orgaan dat klachten aangaande vermeende onjuiste en
onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut in
behandeling kan nemen en hierover bindende uitspraken
doet.
hij die bij de taakverdeling volgens art. 4 van het
schoolreglement een taak toegewezen heeft gekregen.
een vergadering die alleen uitgeroepen kan worden door
de schoolleiding, waarbij op basis van nieuwe argumenten
het wel of niet bevorderen van leerlingen opnieuw ter
bespreking kan worden gebracht.

Om de leesbaarheid te bevorderen is bij personen steeds de mannelijke vorm gebruikt.
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3.

Toepassing

Het leerlingenstatuut is bindend voor:
de leerlingen;
de docenten;
het O.O.P.;
de schoolleiding;
het bevoegd gezag;
de ouders/ verzorgers.
4.

Publicatie

In de schoolgids wordt op het bestaan van het leerlingenstatuut gewezen. Dit statuut ligt ter inzage op de
administratie, voor de leerlingen op een vergelijkbare plaats, is via de school opvraagbaar en tevens te
raadplegen op de website van de school.
5.

Recht op kwalitatief goed onderwijs

5.1

De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om kwalitatief goed en relevant
onderwijs te geven. Onder kwalitatief goed onderwijs wordt onder andere verstaan:
adequate verdeling van de lesstof over de lessen;
goede presentatie en duidelijk uitleg van de lesstof;
variëteit in werkvormen;
het kiezen van geschikte leermiddelen en/ of informatiebronnen;
aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde of de te behandelen lesstof.

5.2

Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een
behoorlijke wijze vervult, dan moet deze klacht door de leerling(en) eerst aan de orde gesteld worden bij
de betrokken docent, daarna zo nodig bij de teamleider van de betreffende afdeling.

5.3

De teamleider geeft binnen tien schooldagen de leerling een reactie op de klacht.

5.4

Is de reactie naar het oordeel van de leerling(en) niet afdoende, en nadat de klacht ook voorgelegd is
aan en behandeld door de rector, kan de klacht bij de voorzitter van de geschillencommissie worden
ingediend (zie hiervoor punt 18).

5.5

Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op gelijke behandeling.

6.

Het volgen van onderwijs

6.1

De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster. Vrijstelling van
het volgen van lessen kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften slechts worden gegeven
door de rector en/ of sectordirecteur.

6.2

Indien een leerling verhinderd is de school te bezoeken, wordt de school daarvan tijdig voor de aanvang
van de lessen in kennis gesteld, door de ouders. Bij verzuim tijdens schoolexamens en examens geldt
de verzuimregeling zoals is omschreven in het examenreglement.

6.3
1.

Zonder toestemming van de teamleider mag geen leerling een les verzuimen.
Verhindering van een leerling wegens ziekte wordt door één der ouders zo spoedig mogelijk, doch zeker
voor aanvang van de lessen, schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld.
Van elke absentie, anders dan door ziekte, dient een week tevoren door de ouders schriftelijk verlof te
worden aangevraagd bij de betreffende functionaris.
De leerling die tijdens de schooluren wegens ziekte of andere redenen de school moet verlaten, dient
zich bij de daartoe bevoegde functionaris af te melden. De functionaris belt naar huis om aan te
geven dat de leerling ziek of er een andere reden is waardoor de leerling naar huis gaat. Wanneer er
niemand thuis is spreekt de functionaris met de leerling af dat wanneer de leerling thuis is, hij of zij de
functionaris belt of mailt dat hij of zij thuis is.

2.
3.
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6.4

Bij herhaaldelijke ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen, treedt het verzuimprotocol in
werking. Dit protocol lig ter inzage en is opvraagbaar bij de administratie en is te raadplegen via de
website.

6.5

Als er door het vervallen van lessen op één dag slechts één uur overblijft, hoeven de leerlingen niet naar
school te komen tenzij er op dit uur een repetitie of tekst gepland staat.

7.

Aanwezigheid in de lessen
De te laat regeling is omschreven in het huishoudelijk reglement.

8.

Verwijdering uit de les

8.1

De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed verloop van het onderwijsleerproces
mogelijk te maken.

8.2

Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort naar het oordeel van de docent is verplicht de
les te verlaten als de docent dit verlangt. Bij verwijdering uit de les dient de leerling zich bij de
betreffende functionaris te melden en krijgt de leerling het formulier “uit de les gestuurd” overhandigd om
in te vullen.

8.3

De leerling meldt zich na de les met het ingevulde formulier bij de docent en maakt verdere afspraken.

8.4

Als een leerling naar het oordeel van een docent of een groep docenten zijn taak niet op een behoorlijke
wijze vervult, kan dat door de docenten aan de orde worden gesteld bij de betrokken leerling, daarna zo
nodig bij de mentor van die leerling. Daarna bespreken de betreffende docenten de klacht, indien nodig,
met de teamleider waarna er eventueel maatregelen genomen kunnen worden.

8.5

1.
2.
3.
4.

8.6

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

De rector kan met opgave van redenen een leerling de toegang tot bepaalde lessen of tot
alle lessen ontzeggen voor een periode van ten hoogste één week.
De rector deelt zijn beslissing vooraf mede aan het docententeam van wie de leerling les krijgt.
De rector deelt zijn beslissing, met opgave van redenen, schriftelijk mede aan de leerling
en zijn ouders.
De rector stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente van een schorsing voor
een periode langer dan één week met opgave van redenen in kennis.
De rector kan, gehoord hebbende het advies van de docenten van wie de leerling les krijgt en
diens teamleider, een leerling die bij herhaling de voorschriften overtreedt of zich schuldig maakt
aan ernstig wangedrag definitief van school verwijderen, mits er een vervangende leerroute
gevonden is.
Het besluit tot definitieve verwijdering noemt de redenen die tot verwijdering hebben geleid en
vermeldt de mogelijkheid van beroep. Dit besluit wordt slechts genomen nadat de leerling en zijn
ouders in de gelegenheid gesteld zijn tot hoor- en wederhoor hierover.
Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de
inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst.
De schoolleiding zorgt er voor dat de leerling en zijn ouders, zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen drie dagen nadat het besluit genomen is, bij aangetekende brief op de hoogte
worden gesteld van de beslissing tot definitieve verwijdering.
Tegen het besluit kunnen de leerling en zijn ouders binnen dertig dagen na dagtekening van de in
het vierde lid bedoelde brief van de schoolleiding bij het bevoegd gezag in beroep gaan.
Het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst
van het beroep, een beslissing op het beroep, doch niet eerder dan nadat de leerling en zijn
ouders in de gelegenheid zijn gesteld daarover te worden gehoord. Indien gewenst zullen ook
docent en/ of teamleider worden gehoord.
Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het verzoek
om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.
Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave
van redenen in kennis.
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N.B.

De artikelen 8.5 en 8.6 worden toegepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 27, W.V.O.

9.

Dagelijkse gang van zaken

9.1

De leerlingen zijn verplicht zich in de schoolgebouwen en in de omgeving daarvan en bij schoolse- en
buitenschoolse activiteiten ordelijk, respectvol en correct te gedragen en dienen de aanwijzingen die zij,
van de schoolleiding, docenten en onderwijs ondersteunend personeel ontvangen, op te volgen.

9.2

De leerlingen mogen zich tijdens de lessen niet zonder toestemming in de gangen en op de trappen
bevinden.

9.3

Indien een docent bij de aanvang van het lesuur nog niet in het lokaal aanwezig is, moeten de leerlingen
voor het lokaal wachten tot de docent komt of totdat zij nadere instructies krijgen. De
klassenvertegenwoordiger neemt in zo'n geval contact op met de roostermaker, receptie of teamleider.

9.4

De leerlingen moeten fietsen en bromfietsen op de daarvoor bestemde plaatsen stallen en ervoor
zorgen, dat deze op slot staan. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.

9.5

Het is alleen toegestaan te roken op de daarvoor aangewezen plaatsen.

9.6

Zonder schriftelijke toestemming van de rector mogen leerlingen geen gebruik maken van de lift.

9.7

Het is verboden met een gestarte bromfiets of scooter op het schoolterrein te rijden, anders dan
rechtstreeks van ingang naar stalling, of daar geluidshinder te veroorzaken.

9.8

Door leerlingen meegebrachte geluidsapparatuur en mobiele telefoons mogen in school alleen
ingeschakeld zijn in de daarvoor aangewezen ruimten.

9.9

Het is verboden om in en om de school geluid- en/ of beeldopnames te maken zonder dat daarvoor
vooraf toestemming is verleend.

9.11 De kosten van elke beschadiging door een leerling aan de schoolgebouwen, het schoolmeubilair of
andere schooleigendommen toegebracht, wordt onmiddellijk op deze leerling, dan wel zijn ouders,
verhaald.
9.12 De school wenst duidelijk aan te geven, dat ernstig wangedrag dat zich voordoet in schoolverband of
dat in een directe relatie staat met de schoolsituatie niet getolereerd wordt en zal leiden tot schorsing,
resp. verwijdering. Het veiligheidsprotocol is via de website te raadplegen.
Onder wangedrag wordt verstaan: het aantasten van algemeen geaccepteerde normen en waarden,
waarbij de normale gang van zaken verstoord wordt. Voorbeelden zijn onder andere:
treiteren, bedreigen, mishandelen van derden;
vernielen van eigendommen van derden;
plegen van diefstal;
handelen in gestolen goed, drugs of vuurwerk;
het in bezit hebben van alcohol en drugs;
gebruiken van alcohol en drugs;
te gokken of kaart te spelen om geld en/ of goederen;
meenemen van messen en andere wapens (laserpen, etc.).
10.

Toetsing, beoordeling en rapporten.
Regels met betrekking tot toetsing en beoordeling zijn beschreven in het huishoudelijk reglement en het
examenreglement
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11.

Overgaan en zittenblijven

De overgangsnormen worden elk jaar zo spoedig mogelijk, in ieder geval tijdens de uitreiking van het eerste
rapport, gecommuniceerd met de leerlingen en ouders via een brief en de website.
12.

Vakken en pakketkeuze

Een samengesteld vakkenpakket [keuzepakket bovenbouw] wordt voor 1 april van het voorafgaande
schooljaar vastgesteld.
Wijziging op een later tijdstip is slechts mogelijk na toestemming van de teamleider.
13.

Eindexamen

Het “Programma van Toetsing en Afsluiting” is jaarlijks vanaf 1 oktober te raadplegen via de website.

14.

Recht op privacy

14.1 Er is op school een leerlingenvolgsysteem waarin minimaal de NAW-gegevens zijn opgenomen en
verder alle relevante informatie ten behoeve van het leerproces van de leerling.
14.2
-

Het leerlingenvolgsysteem is toegankelijk voor:
de desbetreffende leerling en indien deze minderjarig is ook de ouders;
de personeelsleden van de administratie;
de docenten van desbetreffende leerling;
de teamleiders en mentoren;
de schooldecaan;
de schoolleiding.

Behoudens de wettelijk verplicht aan te leveren informatie worden geen gegevens uit het register zonder
toestemming van de leerling, dan wel zijn ouders, aan andere personen of instanties doorgegeven.

15.

Vrijheid van vergadering

15.1 De leerlingen kunnen de behartiging van hun gezamenlijke belangen in schoolzaken opdragen aan een
uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordigend lichaam, dat de naam draagt van leerlingenraad.
In de leerlingenraad kunnen alle klassen en leerjaren vertegenwoordigd zijn. De leerlingenraad wordt
begeleid door een docent.
15.2 De leerlingenraad is bevoegd desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de
medezeggenschapsraad en/ of de schoolleiding, met name over die aangelegenheden die de geleding
leerlingen in het bijzonder aangaan.
15.3 De leerlingenraad stelt binnen het kader van dit reglement een huishoudelijk reglement vast. De
schoolleiding ziet erop toe, dat het huishoudelijk reglement van de leerlingenraad niet in strijd is met het
huishoudelijk reglement van de school.
15.4 Per school kan er een leerlingenvereniging zijn. Deze vereniging heeft een huishoudelijk reglement. De
schoolleiding ziet erop toe dat dit huishoudelijk reglement niet in strijd is met het huishoudelijk reglement
van de school. Twee docenten treden op als begeleiders van de leerlingenvereniging.
15.5 Leerlingen hebben vrijheid van vergadering. In overleg met de schoolleiding worden afspraken gemaakt
omtrent tijd en plaats van een vergadering, indien deze in de school en onder schooltijd plaatsvindt.
15.6 Leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op behoorlijke wijze achter te laten.
15.7 Andere geledingen worden toegelaten tot de vergadering wanneer de meerderheid van de aanwezige
leerlingen dat toestaat.
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16.

Vrijheid van meningsuiting

16.1 De vrijheid van meningsuiting mag niet strijdig zijn met de democratische regels in onze samenleving
inzake discriminatie, smaad en belediging.
16.2 De leerlingen hebben het recht een eigen leerlingenblad uit te brengen.
16.3 De leerlingen hebben de vrijheid zelf de inhoud van het leerlingenblad te bepalen en dragen ook zelf de
verantwoordelijkheid daarvoor, met nadrukkelijk oog voor het belang van de school of individuele
belangen. Het blad mag de reputatie van de school niet schaden.
16.4 De redactie van het leerlingenblad stelt een redactiestatuut op.
16.5 Er is een mededelingenbord, waarop leerlingen, leerlingenraad en andere leerlingenorganisaties,
zonder toestemming vooraf mededelingen van niet-commerciële aard kunnen publiceren. Deze
mededelingen mogen niet kwetsend zijn voor anderen, of het belang of de reputatie van de school of
individuen schaden
16.6 Op het mededelingenbord worden besluiten van de vergadering van de schoolleiding en andere
informatie of maatregelen die betrekking hebben op de rechten en plichten van leerlingen gepubliceerd.
16.7 Alle geledingen binnen de school hebben het recht gebruik te maken van de intercom. Vooraf dient
toestemming van de rector verkregen te zijn.

17.

Recht op medezeggenschap

17.1 De Wet Medezeggenschap Onderwijs, artikel 3, bepaalt dat leerlingen zitting hebben in de
medezeggenschapsraad, een vertegenwoordigend orgaan van de hele school.
17.2 De taken en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn geregeld in het
medezeggenschapsreglement.

18.

De geschillencommissie

18.1 Bij onjuiste of onzorgvuldige uitvoering van het leerlingenstatuut kan iedereen, genoemd in artikel 4 van
dit statuut, dit bespreken met de mentor en/of de schoolleiding.
Als dit na zorgvuldige bespreking door alle partijen niet tot een oplossing leidt, heeft kan men bezwaar
aantekenen bij de geschillencommissie.
18.2 Per locatie wordt door de schoolleiding in overleg met de leerlingenraad een geschillencommissie in- en
samengesteld uit personen die zich daarvoor ter beschikking hebben gesteld.
De geschillencommissie bestaat uit maximaal twee docenten, een ouder en twee leerlingen. De
commissie wijst haar voorzitter aan.
18.3 Klachten moeten schriftelijk, met naam/ namen en handtekening(en), individueel of collectief, worden
ingediend bij de voorzitter van de geschillencommissie.
18.4 Klachten kunnen op verzoek van de geschillencommissie of degene die de klacht heeft ingediend
mondeling worden toegelicht. Dit in bijzijn van de gehele geschillencommissie.
18.5 Deze commissie is verplicht binnen tien schooldagen na ontvangst te reageren op een ingediende
klacht.
18.6 De geschillencommissie stelt degene(n), tegen wie de klacht gericht is, binnen vijf schooldagen in
kennis van de klacht en geeft deze vervolgens binnen vijf schooldagen de gelegenheid verweer te
voeren in bijzijn van de gehele geschillencommissie.
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18.7 Degene(n), tegen wie de klacht gericht is, en degene(n), die de klacht heeft/hebben ingediend, kunnen
zich bij behandeling van de klacht door de geschillencommissie laten bijstaan door een ander.
18.8 Door betrokkenen kunnen ook getuigen worden opgeroepen.
18.9 De zittingen van de geschillencommissie zijn besloten.
Er vindt geen verplichte confrontatie tussen de tegenover elkaar staande partijen plaats.
18.10 Na intern overleg in de geschillencommissie en na eventueel nader gevraagde uitleg van betrokkenen,
kan de commissie een klacht gegrond of niet gegrond verklaren.
De geschillencommissie komt tot haar uitspraak, nadat ieder lid zich heeft uitgesproken.
18.11 Het besluit van de geschillencommissie wordt alleen aan de betrokken partijen en de rector
medegedeeld.
18.12 De schoolleiding wordt geadviseerd overeenkomstig het besluit van de geschillencommissie te
handelen. Wanneer de schoolleiding niet overeenkomstig het besluit van de geschillencommissie
handelt, is motivering noodzakelijk.
18.13 De geschillencommissie brengt, aan het einde van het zittingsjaar, een algemeen verslag van haar
werkzaamheden uit aan de rector. Het verslag wordt, geanonimiseerd, ter informatie aangeboden aan
de medezeggenschap.

19.

Slotbepalingen

19.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de rector bevoegd die maatregelen te nemen die hij in
het belang van de goede gang van zaken op school wenselijk acht.
19.2 De rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst tussen ouders, en school blijven bij het
bereiken van de 18-jarige leeftijd van een leerling stilzwijgend berusten bij de ouders, tenzij de leerling
en de ouders bij de schoolleiding kenbaar maken dat die rechten en plichten op de leerling dienen over
te gaan. Daartoe ondertekenen de leerling en zijn ouders dan een verklaring.
In financieel opzicht blijft de verantwoordelijkheid bij de ouders.
19.3 Het bevoegd gezag is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen en
bezittingen van personeel, vrijwilligers, leerlingen of bezoekers.

20.

Geldigheidsduur

20.1 Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Uiterlijk drie maanden voor het
eind van deze periode wordt het leerlingenstatuut opnieuw besproken met de Medezeggenschapsraad
en eventueel gewijzigd, waarna een nieuwe periode van twee jaar ingaat
20.2 Dit leerlingenstatuut is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag op,

…………………………………………………….

Voorzitter MR

Voorzitter college van bestuur
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BIJLAGE 1

Persoonsregistratie Leerlinggegevens en Privacy
Elk van de scholen van de Pontes scholengroep verzamelt informatie van alle leerlingen die op de school zijn
ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven
zodat ze een diploma kunnen halen. We hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de
leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en waar nodig extra zorg te
kunnen bieden.
De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim,
etc.). De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten,
observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding).
Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig
worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor de
begeleiders van een leerling in de school. We zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het
leerling- en het zorgdossier alleen binnen de school worden gebruikt.
In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de
leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te
volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over leerlingbegeleiding. Voor
leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in het
ZAT (Zorg Advies Team). Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt er daarvoor eerst aan
ouders toestemming gevraagd. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, dan vragen we de leerling zelf om
toestemming.
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als ouder, en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht
op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op:
www.cbpweb.nl .
Heeft u vragen over het leerling- of zorgdossier of over de overleggen in de school, neem dan contact op met
onze teamleider zorg.
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