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1 INLEIDING 
 
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling op onze 
school. Een leerlingenstatuut is ervoor om de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken 
door te beschrijven, hoe te handelen wanneer leerlingen in hun rechten worden aangetast of 
zij hun plichten niet nakomen. Het leerlingenstatuut wordt in overleg met de rector opgesteld 
en vervolgens aan de medezeggenschapsraad ter beoordeling voorgelegd. Dit gebeurt met 
inachtneming van de bepalingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Dit 
betekent dat de ouder-/ leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad 
instemmingsbevoegdheid heeft en dat de personeelsgeleding adviesrecht heeft. Nadat de 
medezeggenschapsraad zich over het leerlingenstatuut heeft uitgesproken, wordt het door de 
schoolleiding en de leerlingenraad vastgesteld. Het leerlingenstatuut wordt in principe voor 
twee jaar vastgesteld. Daarna dient het opnieuw binnen de MR besproken te worden.  
 
Het was de nadrukkelijke wens van de leerlingenraad om een statuut op te stellen, zodat het 
voor iedere leerling duidelijk is wat zijn/haar rechten en plichten zijn.  
 
Nb. Naar aanleiding van het schrijven van dit leerlingenstatuut, is er een gelijktijdig traject bij 
NUOVO scholengroep opgestart om een deel van het statuut bovenschools op te stellen. Tot 
het moment dat dit document klaar is, geldt het huidige statuut. Daarna zal het NUOVO deel 
worden geïmplementeerd en zal er een nieuw leerlingenstatuut komen.  
 
2 BETEKENIS 
 
Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling, zoals die 
op het USG zijn afgesproken door schoolleiding, leerlingenraad en MR.  
 
 
3 DOEL 
 
Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken 
en te verbeteren. Het leerlingenstatuut werkt op 3 manieren: 

1. probleemvoorkomend 
2. probleemoplossend 
3. willekeur-uitsluitend 
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4 BEGRIPPEN 
 
In dit statuut wordt bedoeld met: 

• Docenten (OP): personeelsleden met een onderwijstaak; 
• Geleding: een groepering binnen de school; bijvoorbeeld de ‘leerlingengeleding van 

de MR’; 
• Leerlingen: alle leerlingen die op de school staan ingeschreven;  
• Leerlingenraad (LLR): groep leerlingen gekozen of spontaan georganiseerd die de 

belangen van alle leerlingen behartigt (zoals bedoeld in artikel 12 van de wet 
medezeggenschap onderwijs); 

• Medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van de hele school; 
• Mentor: docent, aangewezen om een leerling of een groep te ondersteunen; 
• Onderwijsondersteunend personeel (OOP): personeelsleden met een andere taak dan 

lesgeven; 
• Ouders: ouders, voogden, feitelijke verzorgers; 
• Schoolbestuur (NUOVO Scholengroep): het bevoegd gezag, het bestuur van de 

onderwijsstichting / onderwijsvereniging; 
• Schoolleiding: de rector samen met de conrector(en) . 

 
 
5 TOEPASSING 
 
Het leerlingenstatuut is bindend voor: 

- De leerlingen; 
- De docenten; 
- Het onderwijsondersteunend personeel; 
- De schoolleiding; 
- Het schoolbestuur; 
- De ouders.  

 
Dit geldt behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen. 
 
 
6 PUBLICATIE 
 
Het leerlingenstatuut wordt bij aanvang van elk schooljaar gepubliceerd en is openbaar in te 
zien o.a. via de website van de school en op te vragen bij de leerlingenraad en/of 
schoolleiding. Het statuut is bindend na publicatie. De publicatie is de verantwoordelijkheid 
van de school. 
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7 ONDERWIJSKWALITEIT 
 
7.1 De leerlingen hebben recht op docenten die zich inspannen om behoorlijk onderwijs te 
geven. Daaronder wordt verstaan: 

- Redelijke verdeling van de lesstof over de lessen; 
- Goede en enthousiasmerende presentatie en duidelijke uitleg van de stof; 
- Keuze van geschikt schoolmateriaal (o.a. boeken, artikelen, en/of digitaal materiaal); 
- Aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof; 
- Heldere uitleg en aankondiging van toetsing; 
- Orde houden; 
- In staat zijn te werken met relevante ICT; 
- Oog hebben voor de individualiteit en sociale behoeftes van de leerlingen. 

 
7.2 Een leerling heeft het recht op een mentor die begeleiding op maat biedt. 
 
7.3 Problemen over de kwaliteit van het onderwijs mogen door de leerlingen met de mentor 
worden besproken. 
 
7.4 Bij alle soortige onderwijskundige blijvende klachten mag de leerling zich eerst richten tot 
de mentor of de LLR. De LLR zal na overleg met de desbetreffende leerling actie ondernemen 
en (indien nodig) in overleg gaan met de schoolleiding. 
 
7.5 De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen de LLR en de leerling(en) een reactie op 
de klacht waarin o.a. wordt aangegeven welke acties zijn ondernomen. 
 
7.6 Is deze reactie naar het oordeel van de leerling(en) niet afdoende, dan kan een leerling 
zich wenden tot het bestuur (middels de geldende klachtenprocedure, zichtbaar op de website 
van NUOVO). 
 
 
8 VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
8.1 Leerlingen hebben het recht om hun meningen te uiten in de schoolkrant (zie artikel 12.3) 
 
8.2 Als een leerling (en/of docent) zich gekwetst voelt door een tekst in de schoolkrant, kan 
hij zich tot de LLR wenden. De LLR kan dan, na overleg, de redactie van de schoolkrant of de 
desbetreffende persoon om excuses en/of rectificatie vragen. 
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9 CONSUMPTIEF GEDRAG EN UITERLIJK 
 
9.1 Leerlingen mogen zich kleden, kappen en opmaken naar eigen wensen, behalve als dit 
gevaarlijk is of in strijd met de algemeen geldende maatschappelijke normen.  
 
9.2 Bij practica van de natuurwetenschappen is er gelegenheid beschermende kleding te 
dragen. Bij het vak scheikunde is dit verplicht. De docent kan leerlingen altijd verplichten 
beschermende kleding te dragen.  
 
9.3 Een algemeen rookverbod geldt voor het gehele schoolterrein, met uitzondering van 
plekken die niet toegankelijk en zichtbaar zijn voor leerlingen. Vanaf augustus 2020 wordt de 
wet zo aangepast dat roken op het schoolterrein verboden is.  
 
9.4 In de school wordt drugsgebruik niet toegestaan. 
 
9.5 In de school wordt drugshandel niet toegestaan. 
 
9.6 Alcoholgebruik is in school en onder schooltijd niet toegestaan. 
 
9.7 Het merkbaar onder invloed van alcohol en/of drugs verkeren in school is verboden. 
 
9.8 Het dragen van wapentuig in school is verboden. 
 
9.9 Iedere leerling krijgt een schoolpas. Deze is voorzien van een foto en mag uitsluitend door 
de met de foto overeenkomende leerling gebruikt worden om toegang tot speciale 
schoolvoorzieningen te verkrijgen, zoals het gebruik van de computers in de mediatheek. 
 
 
10 LEERLINGENRAAD 
 
10.1 Leden van de leerlingenraad kunnen (in overleg met de schoolleiding) voor hun 
werkzaamheden lesuren vrij nemen.  
 
10.2 Een leerling kan op grond van zijn/haar activiteiten in de leerlingenraad geen hinder 
ondervinden van personen genoemd in artikel 5. 
 
10.3 De LLR stelt een huishoudelijk reglement vast waarin de gang van zaken in de LLR wordt 
geregeld. 
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11 VRIJHEID VAN VERGADERING 
 
11.1 De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande het schoolgebeuren 
en daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school. 
 
11.2 Leerlingen hebben het recht te vergaderen zonder personeelsleden of leden van de 
schoolleiding. Wanneer deze toch aanwezig zijn, gebeurt dit op uitnodiging en moet dit met 
instemming van minstens de helft van de vergadering gebeuren. 
 
11.3 De schoolleiding stelt voor een bijeenkomst van leerlingen een ruimte ter beschikking, 
een en ander binnen de feitelijke mogelijkheden van de school. 
 
11.4 De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier 
gebruiken van de ruimte. 
 
11.5 Leerlingverenigingen hebben bij uitzondering de mogelijkheid om te vergaderen tijdens 
lessen, mits er geen toetsen (in welke vorm dan ook) gepland staan en dit vooraf is overlegd 
met de schoolleiding.  
 
 
12 SCHOOLKRANT 
 
12.1 De schoolkrant is in de eerste plaats bestemd voor leerlingen. 
 
12.2 Een leerling kan op grond van zijn/haar activiteiten in de schoolkrantredactie geen hinder 
ondervinden van personen genoemd in artikel 5. 
 
12.3 Leerlingen, die niet bij de redactie horen, mogen stukken inzenden naar de schoolkrant. 
De schoolkrantredactie mag zelf beslissen of deze stukken gepubliceerd worden.  
 
12.4 De schoolkrantredactie heeft vrijheid van drukpers en is verantwoordelijk voor de inhoud 
van de krant, ook al is die inhoud niet van de hand van de redactie. 
 
 
13 RECHT OP MEDEZEGGENSCHAP 
 
13.1 De leerlingen hebben recht op 1, 2 of 3 afgevaardigden in de medezeggenschapsraad 
(MR), afhankelijk van het aantal afgevaardigde ouders en afgevaardigde personeelsleden. 
Het is mogelijk om meerdere leerlingen in de MR te hebben, die samen één of twee stemmen 
delen. Dit dient in het reglement van de MR vast te worden gelegd. 
 
13.2 De leerlingen hebben het recht om een LLR te vormen. 
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14 SOLLICITATIECOMMISSIE NIEUW ONDERWIJZEND PERSONEEL 
 
De school streeft ernaar om bij elke sollicitatie een leerling op te nemen in de 
sollicitatieprocedure. 
 
 
15 BESCHERMING PRIVACY 
Alle medewerkers van het USG, evenals de leerlingen en ouders, dienen zich te houden aan 
de AVG-wet (algemene verordening gegevensbescherming). 
 
15.1 Het schoolpersoneel mag - zonder toestemming van de leerling zelf - geen resultaten 
van de leerling bekend maken buiten de klas, behalve aan ouders/verzorgers en 
schoolpersoneel betrokken bij het school-/leerproces van de leerling. 
 
15.2.1 Tijdens de les heeft de desbetreffende leraar het recht om documenten in te zien die 
een leerling bekijkt, tenzij het documenten van persoonlijke aard betreft. In dat geval moet de 
leerling de documenten wel verwijderen. Bij herhaling (en weigering) kan de docent de leerling 
uit de les verwijderen. 
 
15.2.2 Beschikt een leerling tijdens toetssituaties over documenten die naar oordeel van de 
docent niet noodzakelijk zijn voor de desbetreffende toets, dan heeft de docent het recht deze 
in te zien. De documenten kunnen worden ingenomen.  
 
15.3 Als de schoolleiding gerede gronden heeft lockers van leerlingen te openen, heeft zij 
hiertoe het recht. Wel dient dit altijd in tweetallen te gebeuren.  
 
15.4 Het is zowel voor schoolpersoneel als schoolleiding niet toegestaan naar de in artikel 
15.3 genoemde of aanverwante zaken te zoeken, in tassen of (zakken van) kledingstukken 
van leerlingen, zonder medeweten van de leerling zelf. Tenzij de veiligheid van leerlingen of 
personeel in gevaar is. Mocht dit aan de orde zijn, zal het altijd in tweetallen gebeuren. 
 
15.5 Aan het begin van het jaar vertelt iedere mentor aan de leerlingen dat eventuele 
waardevolle spullen uit de jassen moet worden gehaald en in de lockers moeten worden 
gestopt.  
 
15.7 Gevonden voorwerpen dienen bij de conciërge afgeleverd te worden. 
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16 HUISWERK, TOETSING EN BEOORDELING 
 
16.1 Leerlingen zijn verplicht hun huiswerk te maken. 
 
16.2 Docenten, leerlingen en mentoren moeten er in onderling overleg op toezien dat de 
leerlingen niet te veel huiswerk krijgen en het werk redelijk wordt verspreid over de week en 
het jaar.  
 
16.3 Leerlingen zijn na vakanties van een week of langer de eerste dag na deze vakanties 
huiswerk- en toetsvrij.  
 
16.4 Definities: 
 
16.4.1 Een repetitie is een van tevoren opgegeven werk over een afgeronde hoeveelheid stof. 
 
16.4.2 Een schriftelijke overhoring (S.O.) gaat over een hoeveelheid huiswerk, die de normale 
huiswerktijd niet overschrijdt en duurt minimaal 10 minuten, maximaal 30 minuten. 
 
16.4.3 Een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerling en de docent inzicht te geven in 
hoeverre de leerling de lesstof begrepen en geleerd heeft. Een oefentoets kan ook onverwacht 
gehouden worden. Bij oefentoetsen telt het cijfer niet mee voor het rapport. 
 
16.5 Repetities en inhaalrepetities worden minstens een week van tevoren aan de klas 
aangekondigd en waar mogelijk in Magister toegevoegd.  
 
16.6 Per dag mogen in een bepaalde klas niet meer dan één repetitie, twee S.O.’s of twee 
deadlines voor projecten gegeven worden; tussen beide moet dan minstens één lesuur of een 
pauze liggen.  
 
16.7 Artikel 16.6 vervalt in de toetsweek. In de toetsweek mogen leerlingen in principe 
maximaal twee repetities op één dag hebben. Indien er toch sprake is van meer toetsen op 
een dag, gaat de leerling in overleg met de conrector.  
 
16.8 Tussen twee repetities van eenzelfde vak dient een periode van minstens drie weken te 
liggen.  
 
16.9 De stof voor de repetitie moet vóór de studieweek voorafgaand aan de repetitie (of indien 
de repetitie niet in de toetsweek plaatsvindt, een week vóór de repetitie zelf) behandeld en 
afgerond zijn.  
 
16.10 In de week voor de toetsweek mogen er geen S.O.’s gegeven worden, geen deadlines 
worden gesteld en er mag geen huiswerk opgegeven worden, tenzij docent en leerlingen dit 
afspreken. 
  
16.11 S.O.-tjes over dezelfde stof als een repetitie moeten, vóór de studieweek/vóór de 
repetitie (zie artikel 16.9) teruggeven en besproken worden.  
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16.12 Leerlingen hebben het recht de opgaven en het werk van de gemaakte toetsen, nadat 
deze besproken zijn, mee naar huis te nemen. Dit geldt niet voor schoolexamentoetsen van 
de bovenbouw. 
 
16.13 De docent moet, als de leerlingen te kennen geven hierop prijs te stellen, aan het begin 
van elk jaar bekend maken hoe het rapportcijfer berekend wordt. Het rapportcijfer moet op 
minstens drie cijfers berusten, behalve bij vakken met minder dan twee lesuren per week. 
 
16.14 Opgegeven repetities moeten altijd doorgang vinden op de dag waarvoor ze opgegeven 
zijn, tenzij leraar en klas anders besluiten en behalve in situaties van overmacht.  
 
16.15 Wanneer leerlingen twee repetities, twee schoolexamens of een centraal examen 
hebben, zijn zij de dag ervoor niet verplicht om aanwezig te zijn in de lessen na het 6e uur, 
om zich goed te kunnen voorbereiden. Op de dag zelf hoeven zij ook geen les te volgen. 
 
16.16 Met opmerkingen en aanmerkingen over de toets of beoordeling van een werk kan een 
leerling in de 1ᵉ plaats terecht bij de betreffende leraar. Daarna mag een leerling eventueel 
met haar/zijn mentor overleggen. 
 
16.17 Een maximale spellingsaftrek mag gegeven worden van 1,0 punt per toets. Bij 
Nederlands mag dit maximaal 1,5 punt zijn. 
 
16.18 Een leerling die een repetitie gemist heeft, moet zelf op korte termijn (dwz binnen twee 
lessen van het betreffende vak) het initiatief nemen tot het plannen van een inhaalrepetitie. 
 
16.19 Een leerling die een repetitie moet inhalen, hoeft niet meer dan maximaal twee repetities 
op een dag te maken, tenzij in overleg wordt besloten dat dit noodzakelijk of op eigen verzoek 
is. 
 
16.20 Zie voor verdere uitleg van de toetsen in de bovenbouw: ‘Schoolexamenreglement’, te 
vinden op de website van het USG. 
 
 
17 AANWEZIGHEID 
 
17.1 Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij 
er een andere regeling is getroffen 
 
17.2 Leerlingen kunnen bij de roostermaker wijzigingen in het rooster voorstellen. 
 
17.3 Tijdens pauzes, lesuitval en roostervrije uren zijn de leerlingen niet verplicht op school te 
blijven. 
 
17.4 Een leerling mag, wanneer zij/hij deelneemt aan het Homerusprogramma, lessen missen 
om hieraan te werken. Dit moet wel in overleg gebeurd zijn met mentor/docent/conrector. 
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18 HET LEERLINGENSTATUUT 
 
18.1 Het leerlingenstatuut ligt in principe voor twee jaar vast, maar is van kracht totdat het 
nieuwe statuut is vastgelegd. 
 
18.2 Het leerlingenstatuut wordt iedere twee jaar opnieuw aangenomen, door LLR, MR en 
schoolleiding. 
 
18.3 Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd als: 

- hiervoor een tweederde meerderheid binnen de LLR bestaat en 
- hiervoor een enkelvoudige meerderheid binnen de MR bestaat en 
- de schoolleiding akkoord gaat 

 
 
 
 
 
 

 


