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 leerlingenstatuut 

A. Over dit leerlingenstatuut 
 
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 de leerlingen te verduidelijken en het geeft de 
rechten en de plichten van de leerlingen weer. Het leerlingenstatuut werkt op drie manieren: 
1. probleemvoorkomend; 
2. probleemoplossend; 
3. willekeur uitsluitend. 
 

2. Wat is een leerlingenstatuut? 
1. Het leerlingenstatuut wordt in overleg met de directeur 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-/ leerlingengeleding van 
de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid heeft en dat de personeelsgeleding adviesrecht 
heeft. Nadat de medezeggenschapsraad zich over het leerlingenstatuut heeft uitgesproken, wordt het 
door het bevoegd gezag vastgesteld. Het leerlingenstatuut wordt voor twee jaar vastgesteld. Daarna 
dient het opnieuw binnen de MR besproken te worden.  
 

2. Indien je van mening bent dat ten onrechte wordt afgeweken van de geldende afspraken en regels 

hierbij, volg dan de procedure zoals die achterin, in bijlage 1, staat beschreven.  

 

3. De regels en afspraken die vermeld staan in onze schoolgids worden in het ‘leerlingenstatuut’ niet 

expliciet herhaald. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen en de ouder(s) en/of verzorger(s) hiervan op de 

hoogte zijn. De schoolgids kunt u vinden op onze site: www.mavodoorn.nl 

 
3. Begrippen 
In dit statuut wordt bedoeld met: 
 

 bestuur: het bevoegd gezag; 

 decaan: medewerker die je begeleidt bij je keuze van je studie of beroep; 

 docenten: personeelsleden met een onderwijstaak; 
• geleding: een onderdeel van de scholengemeenschap (alle personeelsleden, alle leerlingen, 

alle ouders); 
• interne contactpersoon: medewerker van de school waar je terecht kunt met klachten of 

kwesties betreffende ongewenste intimiteiten, geweld of discriminatie 
• Interne klachtencommissie: neutrale groep die de klachten over vermeende onjuiste of 

onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut in behandeling kan nemen en hierover 
bindende uitspraken doet. 

• leerlingen: alle leerlingen die op de school staan ingeschreven; 
• leerlingenraad: groep leerlingen gekozen of spontaan georganiseerd die de belangen van 

alle leerlingen behartigt (zoals bedoeld in artikel 12 van de wet medezeggenschap onderwijs); 
• landelijks aktie komitee scholieren (LAKS): Het landelijk aktie komitee scholieren (LAKS) is 

een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS organiseert activiteiten, informeert en 
vertegenwoordigt scholieren.  

• landelijke klachtencommissie: onafhankelijke, externe commissie die klachten van diverse 
aard behandelt en het bestuur adviseert met betrekking tot te nemen maatregelen 
(bijvoorbeeld bij ongewenste omgangsvormen, discriminatie, agressie en geweld); 

• lesuur: duurt 80 minuten; 
• medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van Mavo Doorn, bestaat voor 

50% uit personeel, 25% ouders en 25% uit leerlingen (zoals bedoeld in artikel 4 van de wet 
medezeggenschap onderwijs); 

• mentor: docent, aangewezen om een leerling of een groep leerlingen gedurende het 
schooljaar extra te begeleiden; 

• ouders: ouders, voogden en feitelijke verzorgers; 

• orthopedagoog; een specialist binnen de school die zich richt op het onderzoeken en 
behandelen van leerlingen met een bepaalde beperking/stoornis.  

• onderwijsondersteunend personeel: personeelsleden met een andere taak dan lesgeven; 
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 personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en onderwijzen ondersteunend 
personeel en de schoolleiding; 

 Programma van Toetsing en Afsluiting: in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
staat hoe de toetsing en beoordeling van examenvakken is geregeld in het derde- en vierde 
leerjaar; 

• Programma voor Toetsing Doorstroom: in het PTD staan alle toetsen vermeld voor het 
eerste en tweede leerjaar die de leerlingen van de onderbouw gedurende het schooljaar 
moeten maken.  

• sectievoorzitter: voorzitter van de vaksectie; 
  schoolleiding: de directeur samen met de teamleiders; 
• schoolperiode: het schooljaar is ingedeeld in verschillende schoolperiodes, gekoppeld aan 

de rapportperiodes. Deze indeling vind je ieder jaar in de schoolgids;  
• schoolplan: plan waarin we de doelen en de werkwijze van de school beschrijven;  
• (school)team: alle medewerkers van de school of de medewerkers die onder een bepaalde 

afdeling vallen;  
• teamleider: deelschoolleider, leidinggevende van een groep docenten; 
• ZorgAdviesTeam: in dit team worden leerlingen die extra zorg nodig hebben door interne en 

externe medewerkers besproken en wordt passende begeleiding geregeld. 
• Zorgcoördinator: voorzitter van het ZorgAdviesTeam en coördinator van de zorg ten 

behoeve van leerlingen. 
 

4. Hoe komt dit statuut tot stand?  
Aan het begin van het schooljaar wordt het leerlingenstatuut jaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
aangepast met instemming van de leerling-geleding van de MR. Ook de wijzigingen worden ieder jaar 
gepubliceerd. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 
 

5. Voor wie geldt het leerlingenstatuut?  
Het leerlingenstatuut geeft de rechten en plichten van de leerlingen weer. Andere organen en 
betrokkenen moeten het mogelijk maken dat de leerlingen zich aan deze plichten houden en deze 
rechten ook daadwerkelijk hebben. Als wettelijke bepalingen iets anders voorschrijven dan  
het leerlingenstatuut, gelden uiteraard de wettelijke bepalingen. 

 
6. Hoe wordt dit statuut bekend gemaakt?  
De schoolleiding is er verantwoordelijk voor dat alle leerlingen en het personeel van de school een 
(digitaal) exemplaar van het leerlingenstatuut tot hun beschikking hebben. Het statuut is eveneens te  
vinden via onze website: www.mavodoorn.nl 
 

 
B.  Regels over de school 
 
7. Vrijheid van uiterlijk en meningsuiting 
1. Je hebt het recht je mening op school te uiten. Maar wel binnen bepaalde grenzen, zoals de  
uitgangspunten van de school die in het schoolplan zijn vastgelegd en natuurlijk binnen de grenzen 
van de Nederlandse wet.  
 
2. Je hebt het recht je in de school te kleden, zoals je wilt, zolang je je houdt aan de wet en geen 
aanstootgevende kleding draagt. Wat aanstootgevend is, wordt door de school bepaald. Daarnaast 
mag je geen jassen aan, petten op of gezicht bedekkende kleding dragen in de klas.  

 
3. Vanwege de veiligheid of hygiëne kan de docent soms aanvullende eisen aan je kleding stellen. Hij 
kan je vragen je sieraden af te doen, een veiligheidsbril of beschermmiddelen voor je hoofd en huid te 
dragen. Denk bijvoorbeeld aan de gymnastiekles, natuurkunde en de praktijklessen. Als je aan deze 
voorschriften niet voldoet, kun je aan de betreffende activiteit niet deelnemen. 
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8. Rook-, alcohol- en drugsbeleid 

Mavo Doorn hanteert een genotmiddelenbeleid. Dit reglement is bedoeld voor leerlingen, 

medewerkers en bezoekers van Mavo Doorn. Het protocol is te vinden in de bijlage B van dit 

document.  

 

9. Gezonde school 
Mavo Doorn vindt het belangrijk dat haar leerlingen bewust bezig zijn met voeding. Dit betekent dat 
energie houdende dranken niet zijn toegestaan. Ook het aanbod in de schoolkantine wordt hierop 
afgestemd. 

 
10. Pauzes en verblijfruimtes 
1. Leerlingen kunnen tijdens de pauzes verblijven in de aula, in de hal aan de voorzijde of op het plein. 
 
2. Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) mogen het schoolplein niet verlaten. De leerlingen 
van de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) wel.   
 
2. Tijdens de lessen mogen de leerlingen niet eten of drinken. 
 
3. Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen zelf meegebrachte lunch opeten en/ of gebruik maken van 
de kantine. 

 
11. De veilige school 
1. Klachtenregeling 
Het schoolbestuur stelt een klachtenprocedure vast. Hierin is vastgelegd hoe ongewenst gedrag kan 
worden gemeld en hoe op deze melding zal worden gereageerd. Het bestaan van deze procedure 
wordt in de schoolgids vermeld. www.mavodoorn.nl 
 
2. Aanpak pesten 

De school heeft beleid op de preventie en aanpak van pestgedrag en heeft beleid met betrekking tot 

discriminatie en uitsluiting. Dit beleid is terug te vinden in het beleidsplan: sociale veiligheid. Het 

protocol is te vinden op: www.mavodoorn.nl 
 
3. Calamiteiten 
De schoolleiding draagt er zorg voor dat er een calamiteitenplan aanwezig is. Twee keer per jaar 
wordt het plan getoetst.  
 
4. Orde 
Leerlingen zijn verplicht de aanwijzingen voor wat betreft orde, gegeven door de medewerkers van de 
school, op te volgen. 
 
5. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De schoolleiding heeft beleid op hoe om te gaan bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Stappenplan van handelen is vastgelegd in een meldcode en er is een opgeleide 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling op school. 

 

6. Interne contactpersoon 

De school draagt er zorg voor dat de namen en de bereikbaarheid van de interne contactpersonen 

bekend zijn en streeft in beginsel naar zowel een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwens- en 

contactpersonen. Zie voor meer informatie: www.mavodoorn.nl 
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12. Leerlingenregistratie en privacybescherming 
1. Gegevens van de leerlingen worden opgenomen in Magister. 
 
2. Het leerlingenregister staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 
 
3. De schoolleiding wijst een onderwijsondersteunend personeelslid aan die verantwoordelijk is voor 
het dagelijks beheer. 
 
4. Een leerling heeft samen met zijn ouders de bevoegdheid tot inzage van de gegevens die over hem 
en/of zijn ouder(s) en/of verzorger(s) genoteerd zijn en het doen van voorstellen aan de schoolleiding 
om correcties aan te brengen. 

 
5. De schoolleiding geeft binnen vijf schooldagen aan de betrokkene(n) te kennen of de gewenste 
correcties al dan niet uitgevoerd zullen worden. 
 
6. Indien de betrokkene(n) niet tevreden is/zijn met het antwoord van de schoolleiding kan/kunnen de 
betrokkene(n) zich direct wenden tot de interne klachtencommissie. 
 
7. Het leerlingenregister is toegankelijk voor:  

 de schooldecaan; 

 de schoolleiding; 

 de mentor; 

 de betrokken medewerkers in de leerlingenzorg; 

 indien de leerling minderjarig is: de ouders of gelijkgestelden. 
Verder heeft niemand toegang tot het leerlingenregister, behoudens uitdrukkelijke toestemming van 
de schoolleiding en van de leerling. 
 
8. De leden van de interne klachtencommissie hebben recht van inzage van de betreffende 
genoteerde gegevens gedurende de behandeling van de klacht. 
 
9. Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens over een leerling na vijf jaar vernietigd, 
nadat de leerling de school heeft verlaten.  

 

10. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) in werking gegaan. In deze wet is vastgelegd 

dat iedereen toestemming moet geven voor het delen van gegevens. Meer informatie hierover vindt u 

in onze schoolgids: www.mavodoorn.nl 

 

13. ICT  

1. Alle leerlingen van Mavo Doorn dienen zich te houden aan het protocol ‘sociale media’ deze kunt u 

vinden op onze website: www.nuovo.eu. In dit protocol staan gedragsregels omtrent het ICT gebruik 

binnen de school. Alle leerlingen krijgen een inlogcode en een gebruikersnaam, zodat ze toegang 

hebben op het netwerk. Iedereen krijgt een eigen e-mailadres. Via de website is het altijd en overal 

mogelijk om je mail te openen en te lezen.  

 

2. Belangrijke afspraken die gelden op Mavo Doorn:  

 Tijdens de les mag je je mobiel niet gebruiken. Je stopt de mobiel in een zak of je legt hem in 

je kluis. Bij overtreding wordt je telefoon ingenomen en kun je deze na je lesdag ophalen bij 

de receptie. 

 De leerling schendt de auteursrechten van derden niet. 

 De leerling stoort overige leerlingen, medewerkers en het computernetwerk niet. 

 De leerling bezoekt geen sites die pornografische, discriminerende, gewelddadige, 

beledigende of aanstootgevend materiaal bevatten. 

 Het devicegebruik op school is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het leerproces. 

 
 

http://www.nuovo.eu/
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14. Maatregelen 
Wanneer de leerlingen, van Mavo Doorn, de basisregel uit de schoolgids en/of de gedragsregels uit 
het leerlingenstatuut overtreden, kan het bevoegd gezag de directeur, een teamleider, een mentor, 
een docent of een ander teamlid de leerling(en) een straf opleggen. Deze maatregel/straf moet in 
verhouding staan met de overtreding. Mogelijke disciplinaire maatregelen/straffen staan hieronder 
aangegeven: 

 een waarschuwing; 

 nablijven (de docent bepaalt de invulling hiervan); 

 corvee; 

 tijdelijk inleveren van mobile telefoon, muziekboxen enzovoort; 

 het ontzeggen van de toegang tot de lessen, voor kortere tijd, alleen op te leggen door de 
desbetreffende teamleider of directie; 

schorsing of verwijdering. Dit is alleen door de schoolleiding op te leggen. Zie schorsing en 

verwijderingsbeleid op onze website. www.mavodoorn.nl 
 

 

15. Aanplakborden 
Er is een aanplakbord in het schoolgebouw waarop de leerlingen in overleg met de schooldirectie 
mededelingen en affiches van niet commerciële aard kunnen ophangen. Van digitale aanplakborden 
(bijvoorbeeld het weblog van de site) mogen de leerlingen uit de MR gebruik maken in overleg met de 
schoolleiding.  
 
 
C. Regels over het gedrag 

 
16. Basisregels 
1. Wanneer iedereen op school weet waar men aan toe is, levert dat een bijdrage aan de sfeer op 
school en aan het onderwijs. Om de missie van onze school waar te kunnen maken, is het belangrijk 
om goede afspraken te maken. ‘’Wij zijn een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht, 
afkomst, godsdienst of geaardheid. De leerling staat centraal.’’ Er is een zekere “basisdiscipline” nodig 
om goed met elkaar te kunnen werken. Alleen wanneer iedereen dit doet, kunnen leerlingen en 
medewerkers goed van en met elkaar leren bij ons op school.  
 
2. De basisafspraken op onze school: 

 je bent op tijd aanwezig in de les; 

 je bent op tijd aanwezig voor afspraken; 

 je komt je afspraken na en neemt hiervoor je verantwoordelijkheid; 

 je hebt voor iedereen respect en je luistert naar elkaar; 

 je draagt bij aan een veilig omgeving; 

 de leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te 
maken;  

 een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert kan door de docent 

verwijderd worden. 
 

17. Aanwezigheid bij de lessen 

De leerling is verplicht de lessen te volgen volgens het rooster dat voor hem geldt. De schoolleiding of 

verantwoordelijke kan toestemming geven om van deze regel af te wijken. De schoolleiding of 

verantwoordelijke kan besluiten om de lessen, die niet doorgaan, te laten vervangen door een andere 

docent. Verdere afspraken over ziekteverzuim, verlof en lesuitval kunt u terugvinden in onze 

schoolgids: www.mavodoorn.nl 
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18. Te laat komen / spijbelen 

1. Om 8.25 uur gaat de 1e bel. Bij het 2e belsignaal om 8.30 uur moeten de leerlingen in de klas zijn. 

Komen de leerlingen nadat het 2e belsignaal is gegaan binnen, dan halen zij een te laat briefje. Alle ‘te 

laatjes’ worden bijgehouden. Deze regeling geldt ook voor de overige lessen gedurende de 

schooldag.  

 

2. Als een leerling een lesuur spijbelt neemt de conciërge contact op met de ouder(s)/ verzorger(s). 

Voor meer informatie over te laat komen en spijbelen verwijzen wij u naar onze schoolgids: 

www.mavodoorn.nl 

 
19. Orde en aansprakelijkheid 
1. Iedereen is verplicht de orderegels na te leven. 
 
2. Overtreding  kan door een ieder aan de schoolleiding worden gemeld. 

 

3. Alle door de leerling veroorzaakte schade, zowel opzettelijk of door onoplettendheid, moet 

persoonlijk worden vergoed. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling die de schade heeft veroorzaakt, 

worden door de schoolleiding daarvan in kennis gesteld. 

Bij minderjarige leerlingen worden de ouders aansprakelijk gesteld. Meerderjarige leerlingen worden 

zelf aansprakelijk gesteld.  

4. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan eigendommen van  

leerlingen. Ook wanneer leerlingen letsel oplopen, is de school daar niet voor aansprakelijk tenzij de 

school aantoonbaar in gebreke is gebleven. 

 

 

D. Regels over het onderwijs 
 
20. Onderwijs geven 
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 ook digitaal 
materiaal); 

 aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof; 

 heldere uitleg en aankondiging van toetsing; 

 de docent houdt orde; 

 facilitering van extra ondersteuning (dyslexie); 

 tijdig aanwezig in zijn leslokaal; 

 de docent is in staat te werken met relevante ICT; 

 de docent heeft oog voor de individualiteit en sociale behoeftes van de leerlingen. 

 

21. Huiswerk 
1. De docenten zorgen voor een redelijke totale belasting aan huiswerk. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het maken van werkstukken en het maken van proefwerken. 
 
2. De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit voor aanvang 
van de les aan de docent. Indien de docent de opgegeven reden niet aanvaardt, wordt dit aan de 
desbetreffende mentor voorgelegd. Strafmaatregelen met betrekking tot het niet maken van huiswerk 
moeten vooraf bekend zijn. 

 
 



9 

 

 

 leerlingenstatuut 

22. Toetsing, herkansingen en rapportage 
1. Voor toetsing, herkansingen en rapportage verwijzen wij u naar ons toetsbeleid en PTD/PTA-

reglement: www.mavodoorn.nl 

 
23. Overgaan en zittenblijven 
1. Tevoren dient duidelijk te worden aangegeven aan welke normen een leerling moet voldoen om 
toegelaten te worden tot een hoger leerjaar. Dit is terug te vinden in onze schoolgids en in de 
bevorderingsreglementen: www.mavodoorn.nl 

 
2. Voorwaardelijke toelating tot een hoger leerjaar is mogelijk. Duidelijk moet zijn op grond waarvan 
een leerling bevorderd kan worden. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. 
 

24. Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema bij ons op school. Communicatie tussen de leerling, de 

ouder en de docent is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. Iedere leerling heeft recht 

op een goede samenwerking tussen school en ouders. Op Mavo Doorn werken wij vanuit de filosofie 

‘ouderbetrokkenheid. 

Dit is gebaseerd op de volgende drie kernwaarden: 

 we zijn gelijkwaardig; 

 we zijn samen verantwoordelijk; 

 we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. 
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bijlage A 
 

 
Procedure die je moet volgen als jij (als leerling) een probleem hebt met een medewerker of 

procedure. 

 

 

 

 
leerling 

 

 

 

 
Medewerker/docent 

 
 
 

 
mentor 

 

 

 

 

teamleider 
 

 

 

 

directie 

 

 

 

 

Interne klachtencommissie 

1. Ga in gesprek met de desbetreffende persoon. 

2. Kom je hier samen niet uit, ga dan in gesprek met je mentor. 

3. Als stap twee niet succesvol verloopt, ga dan naar de teamleider. 

4. Stap vier verloopt via de directeur. De directeur moet binnen tien werkdagen schriftelijk 

reageren.  

5. De laatste stap verloopt via de interne klachtencommissie wanneer stap vier niet succesvol is 

verlopen.  
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bijlage B 

 

 

 

SCHOOLREGLEMENT GENOTMIDDELEN 
 

Dit reglement is bedoeld voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van het MAVO Doorn 

 

 
Tabak 

 Roken is binnen het gebouw en op het terrein van MAVO Doorn niet toegestaan. 

 

 Op klassenavonden, werkweken, kampen en andere bijeenkomsten is het  roken ook niet 

toegestaan. 

 

 Voor medewerkers en bezoekers (boven de 18) is er een uitzondering op de regel: 

 

 Medewerkers en bezoekers mogen (alleen) in de leerlingenpauzes en buiten de schooltijden 

roken,  buiten op het terras achter de personeelskamer (uit het zicht van de leerlingen). 

 

 Voor het personeel is er een ontmoedigingsbeleid en wordt het stoppen met roken 

gestimuleerd.  

 

 
Alcohol 

 Het gebruik van alcoholische dranken is op het terrein en in de school van MAVO Doorn 

verboden. 

 

 Bij bijzondere gelegenheden en bijeenkomsten met volwassenen kan hiervan, na 

voorafgaande toestemming van de directeur, worden afgeweken. 

 

 Op klassenavonden, werkweken, kampen en andere bijeenkomsten gelden dezelfde regels 

als op school omtrent het gebruik van alcohol. 

 

 Indien een leerling op school onder invloed van alcohol verkeert (of een vermoeden van 

alcohol gebruik) wordt hij/zij uit de les (of tijdens een activiteit) verwijderd en volgt een gesprek 

met de schoolleiding. Bij herhaling volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering MAVO Doorn 

 

 Indien medewerkers en bezoekers onder kennelijke invloed van alcohol verkeren volgt een 

gesprek met de schoolleiding en kunnen voor de medewerkers, officiële disciplinaire 

maatregelen volgen. 
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 leerlingenstatuut 

Drugs 
 Het is verboden op en bij het terrein en het schoolgebouw van MAVO Doorn drugs te 

gebruiken, bij zich te dragen of te verhandelen. Bij verhandelen wordt de politie en de ouders 

ingeschakeld en de leerling in kwestie onmiddellijk van school verwijderd. 

 

 Indien een leerling op school onder invloed van drugs verkeert (of een vermoeden van 

drugsgebruik) wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Hij/zij wordt na dit 

contact naar huis gestuurd. Vervolgens worden de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling 

uitgenodigd door de schoolleiding voor hoor en wederhoor. Bij overtreding van de regel volgt 

een disciplinaire maatregel. Bij herhaling volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van 

MAVO Doorn 

 

Gokken 
 Gokken om geld, in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, wedden etc.), is verboden in 

MAVO Doorn en op het terrein van MAVO Doorn. Bij constatering volgt een gesprek met de 

schoolleiding. 

 

 Bij herhaling volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van MAVO Doorn. 

 

 
Opmerking 

 In het geval leerlingen betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het gebied van 

alcohol, drugs en/of gokken wordt naar bevinden door de schoolleiding overleg gepleegd met 

het Zorg Advies Team(ZAT). 

 

 In het geval medewerkers betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het gebied van 

alcohol, drugs en/of gokken wordt naar bevinden door de directeur overleg gepleegd met de 

ARBO dienst. 
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 leerlingenstatuut 

Contactgegevens 
Mavo Doorn is onderdeel van Nuovo. 

 

Adres 

Mavo Doorn 

Frans van Dijklaan 2  

3941 KD Doorn 

 

Telefoonnummer, e-mail en website 

Mavo Doorn 

T: 0343-412196 

E: info@mavodoorn.nl 

www.mavodoorn.nl 

 

mailto:info@mavodoorn.nl

