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A. ALGEMEEN
Artikel 1: Uitgangspunten
1.1

Dit leerlingenstatuut legt de rechten en verplichtingen van de leerlingen vast.

1.2

Met dit statuut wil de school de volgende doelstellingen bereiken:
§ een schoolklimaat, waarin wij aandacht hebben voor elkaar en waarin recht
gedaan wordt aan het individu;
§ een schoolklimaat, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken,
ervaringen opdoen en van elkaar leren;
§ een schoolklimaat waarin respect voor elkaar, elkaars levensovertuiging, en
eigendommen en een gevoel van veiligheid een gezamenlijke
verantwoordelijkheid zijn;
§ een schoolklimaat, waarin duidelijk is wat je van elkaar mag verwachten en
eisen.

Artikel 2: Begrippen
2.1

De toelichting op de, in dit document opgenomen, definities en termen (Definities
en termen) zijn terug te vinden op intranet.

Artikel 3: Geldigheid en wijzigingen
3.1

Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het CvB, nadat de Ouderadviesraad
er mee heeft ingestemd en de ouderadviescommissie en leerlingenraad zijn
gehoord.

3.2

Nadat het statuut is vastgesteld, heeft dit een geldigheidsduur voor een periode
van de 2 hierop volgende volledige schooljaren.
Na vaststelling volgt binnen 2 schooljaren een evaluatie met de leerlingenraad,
teams, locatiedirecteur en de ouderadviescommissie en wordt het statuut, al dan
niet gewijzigd of aangevuld, opnieuw vastgesteld.

Artikel 4: Bekendmaking
4.1

Het leerlingenstatuut en wijzigingen hierop worden door de schoolleiding bekend
gemaakt aan leerlingen, personeel en andere nauw bij de school betrokken
personen.

4.2

Inzage van het document is mogelijk op een voor iedereen toegankelijke plaats,
te weten het intranet van Zone.college, de website en de administratie.

B. REGELS VOOR HET ONDERWIJS
Artikel 5: Het verzorgen van onderwijs
5.1

Leerlingen worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over
hun rechten en plichten.

5.2

Leerlingen hebben er recht op dat school zich inspant om zo goed mogelijk
onderwijs te verzorgen.

5.3

Als een leerling meent, dat een personeelslid niet goed onderwijs verzorgt, dan
kan deze dit melden bij de mentor, teamleider en/of locatiedirecteur.
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5.4

Een leerling kan ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon en/of een
klacht indienen conform de klachtenregeling van Zone.college.

Artikel 6: Het volgen van onderwijs
6.1

De leerling is verplicht zich in te spannen om goed onderwijs voor zichzelf en voor
medeleerlingen mogelijk te maken binnen de onderwijstijd.

Artikel 7: Het verstoren van de goede voortgang
7.1

Indien een leerling de voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de
school passende maatregelen worden getroffen om dit te corrigeren.

7.2

Er wordt van een leerling verwacht dat deze opgegeven huiswerk maakt en de
benodigde spullen bij zich heeft om goed onderwijs te kunnen volgen.

Artikel 8: Toetsing
8.1

Voor leerjaar 1 tot en met 4 gelden de rechten en plichten zoals vastgelegd in het
toetsbeleid. Daarnaast geldt voor leerjaar 3 en 4 de rechten en plichten zoals
vastgelegd zijn in het examenreglement en het programma van toetsing en
afsluiting.

Artikel 9: Huiswerk
9.1

De leerling is verplicht het opgegeven huiswerk te maken. Bij het opgeven van
huiswerk moet de docent rekening houden met de totale hoeveelheid huiswerk
c.q. huiswerkbelasting.

9.2

De docent kan besluiten de hoeveelheid huiswerk te herzien, indien leerlingen
kunnen aantonen dat de totaal toegestane hoeveelheid huiswerk c.q.
huiswerkbelasting wordt overgeschreden.

9.3

Een leerling is tijdens en/of na een periode van afwezigheid zelf verantwoordelijk
voor het gemiste huiswerk en/of toetsen.

9.4

Het staat de school vrij enkele huiswerk- en toetsvrije dagen op te nemen in de
schoolgids.

Artikel 10: Registratie
10.1

Het huiswerk, toetsen en andere opdrachten en absentie worden door de docent
geregistreerd in Magister.

Artikel 11: Rapporten + overgang
11.1

Voor elk vak moet aan het begin van elke rapportperiode de berekening van de
rapportcijfers door de docent aan de klas meegedeeld worden.

11.2

De leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) hebben de mogelijkheid om een
gesprek aan te gaan met de desbetreffende docent, mentor/coach over het
rapport.

11.3

De leerlingen worden in het begin van het schooljaar op de hoogte gesteld van de
overgangsregeling. Deze regeling is opgenomen in de schoolgids.
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Artikel 12: Determinatie, keuze van onderwijs c.q. vakkenpakket
12.1

De leerling kan de keuze voor de vakrichting en het vakkenpakket kenbaar
maken, wanneer dit aan de orde is. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben
hierin de doorslaggevende stem. De algemene kaders die vanuit de overheid en
vanuit de school zijn vastgesteld, moeten gerespecteerd worden.

12.2

De school bepaalt de keuze voor de leerweg. De definitieve plaatsing vindt na
overleg met de leerling en ouders/verzorgers plaats.

C. REGELS IN DE SCHOOL
De regels die op school gelden staan vermeld in het schoolreglement.

Artikel 13: Disciplinaire maatregelen
13.1

Discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
seksuele geaardheid, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

13.2

De leerling, die de schoolregels niet naleeft, kan een straf worden opgelegd. De
straf en de ernst van de overtreding moeten in redelijke verhouding tot elkaar
staan. Een schorsing of definitieve verwijdering kan alleen worden opgelegd door
de locatiedirecteur.

13.3

Is schorsing aan de orde, dan worden de wettelijk voorgeschreven procedures
gevolgd volgens artikel 13 uit het Inrichtingsbesluit W.V.O. (Inrichtingsbesluit
WVO - Schorsing):
1. Het bevoegd gezag kan met een goed onderbouwde reden een leerling voor
een periode van ten hoogste één week schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling en, indien deze nog
niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouder(s), voogden of
verzorger(s) van de leerling bekendgemaakt.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar van een
schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk op de hoogte.

13.4 Definitieve verwijdering geschiedt volgens artikel 14 uit het Inrichtingsbesluit
W.V.O. (Inrichtingsbesluit WVO- Verwijdering):
1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering nadat de leerling
en indien de leerling jonger is dan 18 jaar ook de ouder(s), voogden of
verzorger(s), is gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende
vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts na overleg
met de inspectie plaats. Naar aanleiding van dit overleg kan de leerling worden
geschorst. Er wordt vervolgens afgesproken op welke wijze de betrokken
leerling onderwijs kan volgen.
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering formeel
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

D. DE LEERLINGENRAAD
Artikel 14: Leerlingenraad
14.1 De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De
leerlingenraad kan zich daarnaast bezighouden met de verbetering van de sfeer op
school en met de kwaliteit van het onderwijs. Om lid te worden van de
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leerlingenraad moet een leerling op een school voor voortgezet onderwijs
(vo) minimaal 13 jaar oud zijn.

Artikel 15: De school en de leerlingenraad
15.1

De locatiedirecteur maakt het goed functioneren van de leerlingenraad mogelijk
door:
§ regelmatig (tenminste 1x per 3 maanden) overleg met de leerlingenraad
volgens een aan het begin van het schooljaar vastgelegd rooster;
§ het verlenen van faciliteiten aan de leerlingenraad.

Artikel 16: Handhaving leerlingenstatuut
16.1

Een leerling heeft het recht een klacht in te dienen als de leerling vindt dat
iemand zich niet houdt aan het leerlingenstatuut. Het indienen van een klacht
gaat volgens van de geldende klachtenregeling. Deze is te vinden op het intranet
bij Klachten & bezwaar | Zone.college.

E. Privacy
De school beschikt over een privacy reglement (Privacy reglement) dat te vinden is op de
website van Zone.college.
Het leerlingenstatuut is door het College van Bestuur vastgesteld op 19 maart 2018.
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