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Begrippen: 

In dit statuut bedoelen we met: 
Bevoegd gezag  Het bestuur van de school (NUOVO) 
College van Bestuur De bovenschoolse directie. (zie www.nuovo.eu) 
Docenten   Personeelsleden met een onderwijstaak.  

Teamleider Degene die leiding geeft aan de docenten van een kernteam. 
Ook wel coördinator genoemd.                    

Leerlingen  Alle leerlingen van het LRC. 
LRC   Leidsche Rijn College. 

NUOVO Nieuw Utrechts Openbaar Voortgezet Onderwijs (bestuur van 
de school). 

OOP   Onderwijsondersteunend personeel.   

Ouders   Ouders, voogden en verzorgers. 
Proefwerk   Toets waarin een vaardigheid wordt getoetst. 
Repetitie   Toets waarin vooral kennis wordt getoetst. 
Schoolleiding  De rector samen met de conrector. 

Schoolleider  De rector of conrector. 
Schoolbestuur De Raad van Toezicht van NUOVO. (zie www.nuovo.eu). 
 

 

Dit leerlingenstatuut vermeldt de rechten en plichten van de leerlingen. Bij verschil van 
mening kunnen leerlingen én schoolpersoneel zich op grond van dit statuut wenden tot 
de in dit statuut genoemde, bevoegde personen/instanties. Het leerlingenstatuut is 
bindend voor leerlingen, schoolpersoneel en schoolleiding. 

Om de leesbaarheid te vergroten is gekozen voor –hij- wanneer hij/zij wordt bedoeld. 
 
 



  juli 2012 

Leerlingenstatuut LRC 1 2012-2014   

 

Procedure en geldigheidsduur 

 

Het bevoegd gezag van de school legt elke twee schooljaren de rechten en 

plichten van leerlingen in een leerlingenstatuut vast. Daarna wordt het statuut 

opnieuw besproken en – al dan niet gewijzigd of aangevuld – vastgesteld. Indien 

er geen bespreking plaatsvindt, wordt het leerlingenstatuut geacht opnieuw voor 

twee schooljaren te zijn vastgesteld. Tussentijdse wijzigingen van het statuut zijn 

mogelijk. 

De leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het 

leerlingenstatuut. Het is pas geldig als zij ermee heeft ingestemd.  

Het leerlingenstatuut krijgen de leerlingen uitgedeeld, ligt op school ter inzage bij 

de administratie en is te lezen op de website van het LRC. 
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1. Kwaliteit van het onderwijs 

1.1 De leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs en recht op begelei-

ding in een veilige omgeving. 

1.2 Als een docent naar oordeel van een groep leerlingen zijn taak niet op een 

behoorlijke wijze vervult, kan dit door de leerlingen aan de orde worden gesteld 

bij de mentor. De mentor behandelt deze klacht en vraagt daarbij eventueel de 

hulp van de teamleider en/of de conrector. Wanneer dit niet tot een bevredigende 

oplossing leidt, kan het probleem door leerlingen en/of ouders schriftelijk worden 

voorgelegd aan de rector. 

1.3 De rector geeft binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op de klacht. 

1.4 Is de reactie naar het oordeel van de leerlingen en/of ouders niet afdoende, dan 

kan bij de voorzitter van het College van Bestuur beroep worden aangetekend. 

Deze geeft een reactie op het beroep binnen tien werkdagen. 

 

2. Gedrag en gebouw 

2.1 De leerling respecteert de grondslag en de identiteit van de school.  

2.2 Alle schoolgeledingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onder-

wijsproces mogelijk te maken. 

2.3 Wederzijds respect dient het uitgangspunt te zijn van de omgangsvormen binnen 

de school. 

2.4 Een leerling die een les verstoort, kan door de docent verwijderd worden uit deze 

les. Hij meldt zich – ook als hij het er niet mee eens is - bij de teamleider van zijn 

afdeling of bij een andere teamleider. Bij afwezigheid van alle teamleiders meldt 

hij zich bij de receptie. Hij vult daar de rode kaart in. De rest van het uur wordt er 

op een afgesproken plaats rustig gewerkt. Aan het eind van de les gaat de leerling 

mèt de kaart terug naar de docent. Daar wordt het probleem uitgepraat of een 

afspraak gemaakt om het later op die dag uit te praten. De docent kan de leerling 

een straf opleggen. De rode kaart blijft bij de docent achter en deze levert hem in 

bij de teamleider. Deze laatste persoon onderneemt eventueel verdere actie en 

informeert de mentor. De docent zal in principe de ouders van de leerling die eruit 

gestuurd is, (telefonisch) informeren. 

Als een leerling (meerdere malen) uit de les is verwijderd, wordt er overleg 

gevoerd tussen de teamleider, de leerling en/of ouders. Indien dit niet het 

gewenste resultaat heeft, beslist de teamleider over andere maatregelen, 

waaronder een mogelijke schorsing.  

2.5 De leerlingen gedragen zich op school en in de directe omgeving van de school 

volgens maatschappelijk aanvaarde normen: tolerant, vrij van discriminatie van 
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ras, geaardheid, geloof en afkomst. Daarnaast is er een respectvolle omgang met 

elkaar.  

2.6 Het Leidsche Rijn College is een rookvrije school. Dat wil zeggen dat in de school 

door niemand gerookt wordt en roken op het schoolplein alleen op een specifiek 

aangegeven plek, op het schoolplein bij het hek tegenover de ingang, toegestaan 

is. Voor leerlingen uit klas 1 en 2 is roken op het gehele terrein niet toegestaan. 

Niet-roken is de norm. In een aantal lessen in de onderbouw zal aan 

rookpreventie aandacht worden besteed. Rokers zullen, ook door 

(mede)leerlingen, worden aangesproken wanneer ze zich niet aan deze regels 

houden. 

2.7 Het gebruik of bezit van alcohol en/of verslavende middelen in de school, op het 

schoolterrein en in de omgeving van de school is streng verboden. Softdrugs 

vallen hier uitdrukkelijk onder. Gebruik of bezit leidt tot schorsing of mogelijk 

verwijdering van school. 

2.8 Leerlingen mogen geen wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen 

worden (dit ter beoordeling van een teamleider of schoolleider) bij zich hebben op 

school. Bezit hiervan leidt tot schorsing of verwijdering.  

2.9 Binnen het schoolgebouw mag alleen in de aula gegeten, gesnoept of gedronken 

worden. In een lesruimte mag nooit gegeten, gesnoept of gedronken worden. 

Alleen het drinken van water is toegestaan, behalve in computerruimtes, of in de 

buurt van computers in de lokalen. 

2.10 De school stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vernielingen aan en/of 

diefstal van eigendommen van een leerling. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor 

hun eigen spullen. De school adviseert om niets onbeheerd achter te laten en om 

waardevolle spullen thuis te laten of in ieder geval in het kluisje op te bergen.  

2.11 Om diefstal of beschadiging te voorkomen gaan leerlingen zorgvuldig met hun 

eigendommen om en volgen de richtlijnen die door de schoolleiding worden 

gegeven. Bij diefstal raden wij de leerling dringend aan aangifte te doen bij de 

politie. 

2.12 Het gebouw is er voor ons allemaal, samen is iedereen verantwoordelijk voor het 

netjes houden van de eigen werkomgeving. Leerlingen zijn dus 

medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw. Als een leerling 

schade veroorzaakt aan het gebouw of aan schooleigendommen zal de 

schoolleiding de ouders aansprakelijk stellen, zolang de leerling minderjarig is. Bij 

meerderjarige leerlingen stelt de school de leerling aansprakelijk. 

2.13 Het opzettelijk toebrengen van schade leidt tot disciplinaire straffen. 

2.14 De schoolleiding doet bij opzettelijk toegebrachte schade door leerling(en) altijd 

aangifte. 
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2.15 Voor het schade toebrengen tijdens excursies, feesten buiten school, enz. geldt   

hetzelfde als bij 2.13 en 2.14 is genoemd.  

2.16 In de lokalen dragen leerlingen geen jassen en hebben ze geen petten op. Petten 

en mutsen zijn in het gebouw niet toegestaan. 

Leerlingen hebben geen MP3-spelersen andere geluidsapparatuur in de klas aan. 

Er wordt tijdens de les ook geen gebruik gemaakt van mobiele telefoon. Bij 

overtreding wordt de mobiele telefoon in beslag genomen. Na één schooldag kan 

deze bij de teamleider opgehaald worden. Indien de mobiel op vrijdag wordt 

ingenomen, kan de leerling kiezen uit ofwel strafregels schrijven tot 17 uur 

diezelfde middag waarna de mobiel terug verkregen kan worden ofwel de mobiel 

op maandag terugkrijgen.  

 

Lokalen gaan tijdens de pauze op slot, leerlingen hebben geen toestemming om 

zonder docent een lokaal in te gaan. 

Tijdens de les verlaat een leerling nooit zonder toestemming het lokaal. 

Toiletbezoek gebeurt in principe vóór de les.   

2.17 De school is geen openbaar gebouw. Dat betekent dat vreemden geen toegang 

hebben tot het plein of de school. Vreemden dienen zich altijd eerst te melden bij 

de receptie van de school. 

2.18 In de aula op de begane grond en de gang bij de receptie is het toegestaan de 

mobiele telefoon en geluidsdragers te gebruiken zolang dit niet storend is voor de 

andere gebruikers van de ruimte. 

2.19 Leerlingen moeten hun fiets of brommer op slot zetten en op de goede plek 

parkeren. De school is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal/beschadiging van 

fietsen/brommers.  

2.20 Op de werkplekken kan alleen in stilte gewerkt worden (OLC). Voor alle andere 

activiteiten is de aula beschikbaar.  

2.21 ICT-voorzieningen zoals computers worden alleen gebruikt voor schoolactiviteiten. 

Privé-email, msn-vormen en spelletjes zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. 

2.22 Leerlingen ruimen na de pauzes (volgens rooster) de aula op onder 

verantwoordelijkheid van de conciërge. Er hangt per periode een duidelijk rooster.  

2.23 Leerlingen gedragen zich in de aula en op het plein rustig. Tijdens de pauzes 

wordt door personeel in de aula en op het plein gesurveilleerd. Een leerling dient 

aanwijzingen van surveillerend personeel altijd direct op te volgen.  

2.24 Het is niet toegestaan dat leerlingen van het LRC zich op het terrein van en in het 

gebouw van het Via Nova bevinden. Bij bezoek van het Via Nova College moeten 

zij zich eerst bij de receptie melden. 

2.25 De lift mag alleen gebruikt worden door personeel of leerlingen met een speciale 

liftsleutel. Deze liftsleutel is te verkrijgen bij de conciërge. 
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2.26 De voertaal op het terrein en in het gebouw van het LRC is het Nederlands. 

 

3. Toetsing en beoordeling 

3.1 * Toetsing van de leerstof. Dit kan op de volgende wijzen geschieden: 

 a) oefentoetsen of D-toetsen;  

 b) mondelinge/schriftelijke overhoringen; 

 c) repetities; 

 d) presentaties; 

 e) werkstukken; 

 f) verslagen; 

 g) practica; 

 h) handelingen; 

 i) praktische opdrachten 

j) onverwachte toetsen.** 

  

* Toetsen van vaardigheden. Vaardigheden zoals luistervaardigheid kunnen 

getoetst worden via een proefwerk. Voor een dergelijk proefwerk is geen of 

nauwelijks voorbereiding nodig.  

** Dit betreft toetsen over opgegeven leerwerk 

 

3.2 Cijfers mogen -behalve in de hierna te noemen gevallen- nooit gebaseerd zijn op 

het gedrag en/of het karakter van de leerling. Bij practica, projecten en het vak 

lichamelijke opvoeding en drama kan ook de werkhouding van invloed zijn op het 

cijfer.  

Voor de leerling is van tevoren duidelijk welk gedrag gewenst is. 

3.3 Een oefentoets of diagnostische toets (D-toets) is uitsluitend bedoeld om de 

docent en de leerling een beeld te geven of de leerling de leerstof snapt en heeft 

verwerkt. Een oefentoets kan ook onverwacht worden gegeven. Het cijfer telt niet 

mee voor het rapport of krijgt een vermelding op het rapport met een 0% weging. 

3.4 Van tevoren is duidelijk hoe een toets meetelt voor het rapport. 

3.5 Een repetitie wordt minimaal een week van tevoren opgegeven. De te toetsen 

lesstof dient vóór afname van de toets behandeld te zijn. Herhalen van de

lesstof is toegestaan. Voor het toetsmoment dient de mogelijkheid te bestaan 

voor de leerling om vragen te stellen over de toetsstof. Bij afwezigheid van de 

leraar wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de repetitie te maken. De periode 

van een week hoeft dan niet aangehouden te worden. 

3.6 Op één dag heeft een leerling hooguit één repetitie. Wel kunnen daarnaast 

overhoringen afgenomen of vaardigheden getoetst (lees- of luistervaardigheid 

bijvoorbeeld) worden (maximaal 3 op één dag). In toetsweken en 
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herkansingsrondes kan van deze regel afgeweken worden. Toetsmomenten en de 

inhoud ervan staan vermeld in de planners/studiewijzers (zie 5.2). Tussen twee 

repetities/proefwerken in is in ieder geval een redelijke pauze.  

3.7 Een overhoring gaat alleen over de lesstof die in een klein aantal lessen 

voorafgaand aan de overhoring is behandeld. 

3.8 Er dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de leerstof en de toets. 

3.9 De afnamevorm van de repetitie moet bij het opgeven duidelijk zijn. 

3.10 Het is leerlingen alleen met toestemming van de docent toegestaan op toetsen te 

schrijven. 

3.11 Een toets in welke vorm dan ook dient binnen tien werkdagen gecorrigeerd te zijn 

en het resultaat medegedeeld aan de leerling. Docenten die aan deze regel 

wegens omstandigheden niet kunnen voldoen melden dit bij de teamleider. 

3.12 Een leerling heeft binnen tien werkdagen na de beoordeling van het werk recht op 

het inzien van de gemaakte toets.  Een leerling heeft recht op bespreking van de 

toets. Op aanvraag van ouders en leerlingen zijn opgaven en uitwerkingen ter 

inzage bij de docent beschikbaar. Op speciaal verzoek van ouders kunnen 

uitwerkingen van de leerling meegegeven worden aan de leerling. Het doel 

hiervan is een beter begrip van de gemaakte fouten en niet het ter discussie 

stellen van de beoordeling. De beoordeling van een docent is bindend.  Gemaakt 

werk behorende bij het PTA kan nooit worden meegegeven.  Wanneer een docent 

in gebreke blijft kunnen leerlingen dit melden bij de teamleider. 

3.13 Het plegen van fraude of een poging daartoe wordt bestraft op de manier zoals in 

14.4 staat beschreven.  

3.14 Via de planner/studiewijzer/PTA/normering moet bekend zijn wanneer een 

werkstuk klaar moet zijn en wat de gevolgen zijn als het te laat of niet ingeleverd 

wordt. 

3.15 Voor de onderbouw geldt dat een rapportcijfer gebaseerd moet zijn op minimaal 

twee gegevens.  

3.16  Voor leerlingen met een leerstoornis zoals dyslexie worden aparte afspraken 

gemaakt onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator.  

3.17 Als leerlingen in het eerste jaar voor de eerste repetitie van een bepaald vak een 

onvoldoende beoordeling krijgen, mogen zij een herkansing maken voor het eind 

van de periode waarin de repetitie heeft plaatsgevonden. Het cijfer voor het 

herkanste werk telt mee. 

 

4. Rapporten 
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4.1 Een rapport geeft de leerling en zijn/haar ouders een overzicht van de prestaties 

voor alle vakken over een bepaalde periode. In de eerste drie leerjaren vermeldt 

het rapport ook de werkhouding.  

4.2 De cijfers worden tot één decimaal achter de komma op het rapport vermeld.  

Daarnaast kan er sprake zijn van een beoordeling: o(nvoldoende), m(atig), 

v(oldoende) en g(oed) van de werkhouding (klas 1 t/m 3). Handelingen worden 

beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. 

4.3 Rapportcijfers in de leerjaren 1, 2 en 3 worden gebaseerd op tenminste twee 

cijfers per periode, behaald voor werkstukken, repetities, proefwerken of andere 

toetsen.  

4.4 Aan het begin van het schooljaar deelt de docent mee hoe de rapportcijfers zijn 

opgebouwd, wat de inhoud van de verschillende onderdelen is en hoe zwaar deze 

onderdelen wegen. Voor klas 1, 2 en 3 gebeurt dit globaal, voor de tweede fase is 

dit vastgelegd in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). 

4.5 Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingen meegedeeld aan welke eisen 

zij moeten voldoen om bevorderd te worden naar een hoger leerjaar of een 

andere afdeling/afstudeerrichting. De leerlingen van leerjaar-1 wordt meegedeeld 

hoe de determinatie in de brugperiode werkt. Deze informatie staat op de site en 

ligt ook ter inzage op de leerlingenadministratie. 

 

5.      Huiswerk 

5.1 De docent is verplicht het huiswerk op een duidelijke manier op te geven zodat er 

geen misverstanden kunnen ontstaan.  

5.2 De leerlingen zijn verplicht om het opgegeven huiswerk te maken. Huiswerk kan 

ook worden opgegeven via de ELO. Ze hebben boek, werkschrift en andere 

benodigde lesmaterialen bij zich voor de les.  

5.3 De leerlingen krijgen aan het begin van een periode een planner/studiewijzer 

waarin minimaal de te behandelen stof en de toetsmomenten zijn opgenomen. 

5.4 Alle docenten die aan een klas lesgeven streven ernaar het huiswerk zodanig op 

te geven en te spreiden dat er sprake is van een evenwichtige en reële belasting. 

De mentor zal met behulp van de planners/studiewijzers daar samen met de klas 

op toezien en zonodig actie ondernemen.  

5.5 De leerling die niet in de gelegenheid is geweest om het huiswerk te maken, meldt 

dit aan het begin van de les aan de docent met een briefje van de ouders. 

Meerderjarige leerlingen melden dit zelf. 

5.6 De eerste lesdag na een vakantie is huiswerk- en toetsvrij voor klas 1 tot en met 

3 en toetsvrij voor klas 4 tot en met 6. 

 

6.  Vrijheid van meningsuiting 
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6.1 Ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, zoals in de wet is 

vastgelegd volgens de gangbare waarden en normen in onze maatschappij. 

6.2  Leerlingen en leraren dienen de mening van elkaar en die van anderen te 

respecteren. Uitingen naar aanleiding van geslacht, geaardheid, godsdienst, ras of 

andere zaken die discriminerend of beledigend kunnen worden ervaren, zijn 

ontoelaatbaar. Dit geldt ook voor uitingen gedaan via sociale media. Indien er 

sprake is van discriminatie of belediging, neemt de schoolleiding passende 

maatregelen. NUOVO heeft hiervoor een omgangscode opgesteld, die te vinden is 

op de website van het LRC. 

6.3 De schoolleiding zal zich inzetten om discriminatie te voorkomen. Medewerkers 

van het LRC worden geacht in actie te komen wanneer iemand zich schuldig 

maakt aan deze vorm van ongewenst gedrag.  We vragen leerlingen hieraan mee 

te werken. 

 

7.  Veiligheid op school 

7.1 Iedereen, leerlingen en docenten, heeft het recht zich prettig en veilig te voelen 

op school. Een voorwaarde hiervoor is dat iedereen elkaar met respect behandelt.  

 

8. Schoolkrant 

8.1 De schoolkrant is op de eerste plaats bedoeld voor leerlingen, maar wordt ook 

uitgegeven voor de andere geledingen. 

8.2 Voor de schoolkrant wordt op voorstel van de redactie tweejaarlijks een apart 

redactiestatuut vastgesteld, waarin onder andere de verantwoordelijkheid voor de 

inhoud is geregeld.  

  

9. Mededelingenbord 

9.1 Roosterwijzigingen worden zo nauwkeurig en tijdig mogelijk aangekondigd op de 

lichtkrant bij de ingang en op de website van het LRC. Van leerlingen wordt 

verwacht dat zij daarvan tijdig kennisnemen. 

9.2 Er is een duidelijk zichtbaar mededelingenbord waarop de leerlingenraad en de 

schoolkrantredactie zonder toestemming vooraf mededelingen en affiches van niet 

commerciële aard kunnen ophangen. De schoolleiding heeft het recht met opgave 

van redenen materiaal te verwijderen. 

9.3 Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 mogen tijdens tussenuren het schoolgebouw en/of –

terrein niet verlaten. 

 

10. (Bijeenkomsten van) de leerlingenraad 
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10.1 Er is een leerlingenraad waarin leerlingen uit verschillende leerjaren zitten 

hebben. Deze raad overlegt minimaal vier keer per jaar met de teamleider of een 

daartoe aangewezen docent.  

10.2 De leerlingen hebben het recht te vergaderen over schoolzaken en daarbij na 

voorafgaande toestemming gebruik te maken van de faciliteiten van de school. 

10.3 De schoolleiding is bevoegd een bijeenkomst van de leerlingen niet toe te staan, 

indien deze het volgen van de lessen verhindert. 

10.4 Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een door leerlingen 

georganiseerde bijeenkomst onder goedkeuring van de gehele raad en met 

instemming van de schoolleiding.  

10.5 De schoolleiding is verplicht voor de leerlingenraad of door de leerlingenraad 

georganiseerde bijeenkomsten een ruimte ter beschikking te stellen. Een en ander 

binnen de feitelijke mogelijkheden van de school. 

10.6 De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een nette 

manier achter te laten. 

10.7 De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade (zie 

ook 2.10). 

 

11. Privacy 

11.1 De schoolleiding beheert de leerlingdossiers conform de wet op de privacy.  

11.2 Gegevens van leerlingen worden opgenomen in een leerlingendossier, dat onder 

verantwoordelijkheid staat van de leerlingenadministratie. 

11.3 Een leerling, en indien deze minderjarig is ook zijn ouders, kan de gegevens inzien 

en indien nodig vragen deze te wijzigen of te verbeteren. 

11.4 De leerling en/of ouder/verzorger dient een schriftelijk verzoek tot inzage in bij de 

schoolleiding. Deze geeft binnen vijf werkdagen daartoe gelegenheid. 

11.5 De docenten zijn bevoegd gedragsgegevens van leerlingen te (laten) registreren. 

11.6 Het leerlingendossier is toegankelijk voor: 

de desbetreffende leerling (na verzoek – zie 11.4); 

de mentor van de desbetreffende leerling; 

de teamleider; 

de orthopedagoog/RT-er; 

de schoolleiding/voorzitter van het College van Bestuur; 

door de schoolleiding aangewezen personeelsleden van de schooladministratie; 

de ouders/verzorgers van de desbetreffende leerling (bij meerderjarige leerlingen 

dient de leerling hiermee in te stemmen). 

Verder heeft niemand toegang tot het leerlingendossier. 

11.7 Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens van een leerling 

vernietigd, nadat deze de school heeft verlaten. 



  juli 2012 

Leerlingenstatuut LRC 10 2012-2014   

11.8 Het leerlingenadressenbestand wordt niet aan derden verstrekt. 

11.9 De privacy geldt ook voor de postbussen van de door de school ter beschikking 

gestelde e-mailadressen. 

11.10 Een ieder die uit organisatorisch oogpunt in bezit is van gegevens van de 

leerlingen dient de privacy te respecteren.  

11.11 De schoolleiding behoudt zich het recht voor kluisjes van leerlingen te openen 

wanneer naar het oordeel van de schoolleiding veiligheid, openbare orde of 

gezondheid in het geding is of kan zijn. Zo mogelijk gebeurt dit in het bijzijn van 

de leerling.  

11.12 De schoolleiding zal de politie altijd toestaan de inhoud van een kluisje te 

inspecteren. Een lid van de schoolleiding moet hierbij aanwezig zijn. De leerling is 

verantwoordelijk voor de inhoud van zijn kluisje. 

 

12. Ongewenste intimiteiten 

12.1 Een leerling heeft er het recht op met zorg tegemoet te worden getreden. Indien 

de leerling zich gekwetst voelt door een benadering of intimiteit van de kant van 

enig persoon binnen de school dan kan hij zich wenden tot de contactpersoon voor 

vertrouwenszaken op de school. Het bestuur heeft voor alle scholen gezamenlijk 

een klachtenregeling vastgesteld en een externe vertrouwenspersoon benoemd. 

De NUOVO-klachtenregeling ligt ter inzage op de leerlingenadministratie. In de 

schoolgids en op de schoolsite staan de namen van de schoolcontactpersonen. 

12.2 De leerling heeft het recht zich in kwesties van ongewenste intimiteiten te laten 

bijstaan door derden. Vanuit de school (schoolcontactpersoon) zal bij het zoeken 

van deze bijstand door derden, als dat gevraagd wordt, actief worden geholpen. 

 

 

13. Aanwezigheid 

13.1 Leerlingen zijn verplicht de voorgeschreven schoolactiviteiten te volgen, tenzij er 

andere regelingen zijn getroffen. 

13.2 Leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn in de les.  

13.3 Tijdens pauzes, lesuitval en tussenuren mogen de leerlingen die in het gebouw 

blijven, alleen in de daartoe aangewezen ruimten verblijven.   

13.4 Indien een docent vijf minuten na de bel, die het begin van de les bepaalt, niet 

aanwezig is in het lokaal waar hij/zij geacht wordt les te geven, gaat één leerling 

naar de roostermaker (administratie) om daar te informeren naar de oorzaak van 

de afwezigheid. De overige leerlingen wachten het resultaat hiervan af bij het 

lokaal.  

13.5 Een leerling die te laat is, handelt als volgt:  
-  een leerling die te laat bij de les aankomt, wordt geweigerd; 
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-  hij haalt een te-laat-kom-briefje bij de receptie; 
-  met het briefje wordt hij tot de les toegelaten. 

- de volgende ochtend meldt de leerling zich om uiterlijk 8.00 uur bij de 
receptie. 

- bij de eerste keer te laat geldt deze strafmaatregel niet. 
- een leerling die zich niet meldt, zal op vrijdagmiddag van 15.30 tot 17.00 

uur naar onze ‘strafmiddag’ moeten komen. 
 

13.6 Alleen na toestemming mag een leerling een les verzuimen. Verlof voor vakanties 

buiten de schoolvakanties wordt met zeer grote uitzondering verleend. Een 

verzoek daartoe moet altijd schriftelijk met redenen omkleed bij de schoolleiding 

gebeuren. 

13.7  De volgende personen kunnen voor verlof toestemming verlenen: 

de teamleider - een dag(deel), tot maximaal twee dagen 

de rector  - drie dagen of meer 

Opm.: 

a. Bij verlof van meer dan tien schooldagen moet toestemming verleend worden 

door de dienst leerplicht van de gemeente waar de leerling woonachtig is. 

b. Voor leerlingen met de LOOT-status beslist de LOOT- coördinator (eventueel in 

overleg met de rector). 

13.8 Ziekte wordt voor 8.00 uur bij de receptie van de school telefonisch gemeld.  

Een leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, meldt zich eerst bij een 

teamleider. Deze beoordeelt of de leerling naar huis mag. De leerling of de 

teamleider neemt dan eerst telefonisch contact op met thuis.  

Ziekte wordt altijd door de ouders schriftelijk aan de receptie bevestigd. Deze 

brief levert de leerling bij de receptie in. 

13.9 Bezoek aan dokter/tandarts e.d. wordt van tevoren gemeld bij de receptie door 

middel van een briefje van de ouders. 

13.10 Afspraken met artsen,etc worden in principe buiten lestijden gemaakt. 

13.11 Ouders ontvangen bericht als de reden van de afwezigheid van de leerling niet 

bekend is. 

13.12 Indien de leerling anders dan met verlof of wegens ziekte de lessen verzuimt, kan 

de teamleider een straf opleggen. 

13.13 Herhaaldelijk spijbelen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

 

14. Straffen 

14.1 De school kent de volgende straffen: 

 a. nakomen (zowel vóór als na schooltijd), strafwerk of corvee 

 b. verwijdering uit de les 

 c. schorsen (zowel in- als extern, zie 15.1) 

 d. verwijdering van school. 
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14.2 Bij het opleggen van een straf dient rekening gehouden te worden met de 

verhouding tussen de overtreding en de straf. 

14.3 Bij praktische uitvoering van een straf wordt in redelijkheid met de mogelijkheden 

van de leerling rekening gehouden. 

14.4 Bij fraude of een poging daartoe vóór, tijdens of na het maken van een toets stelt 

de docent in overleg met de teamleider een maatregel vast. Dit kan zijn aftrek 

van één of meerdere punten, het geven van het cijfer 1 , het ongeldig verklaren 

van de toets, schorsing of een combinatie van maatregelen.  

14.5 Een personeelslid heeft het recht te straffen of het gedrag van de leerling te 

corrigeren binnen de onder zijn leiding staande lessen of buiten-lesactiviteiten. 

Daarbuiten wordt de strafmaatregel voorgelegd aan de teamleider. Leerlingen 

dienen te allen tijde corrigerende aanwijzingen van personeelsleden op te volgen. 

14.6 Tegen een opgelegde straf kan de leerling binnen twee schooldagen in beroep 

gaan bij de teamleider, of als deze de straf heeft opgelegd bij de schoolleiding. Dit 

bezwaar heeft geen opschortende werking. 

 

15. Schorsing en definitieve verwijdering 

15.1 Een schorsing kan zowel intern als extern plaatsvinden. 

15.2 De volgende personen zijn binnen de school gerechtigd tot het schorsen van een 

leerling: 

De teamleider - maximaal voor 2 dagen intern of extern in samenspraak 

met de (con)rector 

De rector - meer dan twee dagen extern of langer in verband met 

het voornemen tot verwijdering van de school   

15.3 Bij een interne schorsing heeft de leerling geen contact met de andere leerlingen. 

Er wordt aan het programma van die dag gewerkt, waarbij de leerling zelf zorgt 

voor de materialen. Bij een externe schorsing wordt de leerling niet tot de school  

en het schoolterrein toegelaten: er wordt thuis aan het programma van die dag 

gewerkt. In beide gevallen kan de leerling extra werk opgedragen krijgen, dit ter 

beoordeling van de teamleider of (con)rector.  

15.4 Enkele redenen om een leerling te schorsen zijn:  

 Het niet nakomen van strafmaatregelen; 

 gebruik van geweld door woorden en/of daden; 

 fraude (zie 14.4) 

 brutaliteit tegenover medewerkers van de school; 

 discriminatie van medeleerlingen en/of medewerkers; 

 medewerkers of leerlingen in onveilige situaties brengen; 

 overlast veroorzaken in de omgeving van de school of op de school zelf. 

15.5 Enkele redenen om een leerling van school te verwijderen zijn: 
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 meerdere malen geschorst zijn; 

 zich schuldig maken aan strafbare feiten;  

 medewerkers of leerlingen in ernstige onveilige situaties brengen. 

Strafbare feiten worden altijd aan de politie gemeld. 

15.6 Verwijdering gebeurt altijd door de rector van de school. 

15.7 Ouders worden altijd schriftelijk op de hoogte gesteld van schorsing op het 

moment dat de leerling dit al zelf aan zijn/haar ouders zelf heeft kunnen melden. 

Na het schorsingsbesluit neemt de school telefonisch contact op met de ouders. In 

dit gesprek wordt de reden(en) van de schorsing verteld en de zwaarte van de 

schorsing medegedeeld. 

15.8 De leerling en of ouders kunnen in beroep gaan bij het College van Bestuur. In de 

schorsingsbrief staat hoe dit dient te gebeuren. 

15.9 Schorsingen langer dan één dag worden altijd gemeld bij de dienst leerplicht van 

de gemeente en de inspectie onderwijs. 

 

 


