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Leerlingenstatuut 2020 - 2022 

 

1. Wat is een leerlingenstatuut 

Het leerlingenstatuut is een soort schoolreglement. Hierin staan de rechten en plichten van 

leerlingen opgeschreven. Om te zorgen dat ieder leerling zich veilig kan voelen op school, 

vinden we een goede sfeer op school en in de klas heel belangrijk. We hebben daarvoor een 

aantal afspraken en gedragsregels gemaakt. 

Die afspraken gelden natuurlijk ook voor alle andere mensen op school (personeel, ouders en 

bezoekers). Het doel van dit schoolreglement / leerlingenstatuut is om de rechten en de 

plichten van de leerlingen te verduidelijken. 

 

 

2. Rechten en plichten in Nederland 

In Nederland heeft iedereen rechten en plichten. Een aantal rechten en plichten ken je 

waarschijnlijk wel.  

- Vrijheid van meningsuiting 

Je mag bijvoorbeeld zeggen wat je wilt zeggen zolang je er niemand kwaad mee doet. We 

noemen dat ‘vrijheid van meningsuiting’.  

- Vrijheid van geloof 

Je mag ook geloven waar je in wilt geloven zolang je daar niemand kwaad mee doet. 

- Discrimineren is verboden 

Wat bijvoorbeeld niet mag is dat je iemand anders ongelijk behandelt of buitensluit om hun 

mening, om wat ze geloven, hun huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid.  

Je rechten en plichten staat allemaal opgeschreven in de Nederlandse wet. De belangrijkste 

Nederlandse wet is de grondwet. Hierin staan de belangrijkste rechten en plichten en iedereen 

moet zich aan deze afspraken houden. 

 

3. Rechten en plichten op school 

Je kunt de grondwet een beetje vergelijken met het schoolreglement, maar dan op school. Ook 

op school hebben leerlingen rechten en plichten en moeten we ons aan afspraken houden. In 

het schoolreglement (ook wel leerlingenstatuut genoemd), hebben we deze rechten en plichten 

opgeschreven. Op school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen weten waar ze recht op 

hebben en wat wel en niet mag. 

 

4. Welke rechten hebben leerlingen?  

Het is bijvoorbeeld een recht dat je goed onderwijs krijgt en dat je een klacht kunt indienen. 

Een plicht is bijvoorbeeld dat je op school aanwezig moet zijn tijdens de lessen en je je 

huiswerk moet maken. Daarnaast staan hier ook regels over hoe je met elkaar omgaat. 

 

Recht op informatie  

In de schoolgids staat bijvoorbeeld heel veel informatie over wat je allemaal nodig hebt op 

school, wat we allemaal aanbieden of wat je moet doen als je ziek bent. De schoolgids vind je 

op onze website onder het kopje ’ons onderwijs’ bij ‘downloads’. Op de website kun je ook 

heel veel informatie vinden. Onder het kopje ‘ouders en leerlingen’ vind je bijvoorbeeld 

informatie over het rooster, lestijden en vakanties. 
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Recht op privacy  

Op de website van de school (zie onder het kopje ‘ouders en leerlingen’) kun je lezen hoe wij 

met je gegevens omgaan. Leerlingen en ouders geven bijvoorbeeld zelf aan of er wel of geen 

foto’s van je gemaakt mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan foto’s die wel eens gemaakt 

worden tijdens een Kerstgala, schoolfeest of door een fotograaf van de krant. 

 

Vrijheid van meningsuiting  

Jij hebt de vrijheid om je mening te geven. Wat niet mag is dat je iemand anders buitensluit of 

ongelijk behandelt om wat ze geloven, om hun mening, huidskleur, geslacht of seksuele 

geaardheid. 

 

Vrijheid van uiterlijk 

Leerlingen hebben het recht op vrijheid van uiterlijk. Dit betekent dat je mag dragen wat je 

fijn vindt, zolang dit niet in strijd is met de regels van de school.  

Vanwege de veiligheid is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Dit is 

geregeld in de wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Je mag bijvoorbeeld 

geen bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of masker dragen. Een hoofddoek is geen 

gezichtsbedekkende kleding. Die mag je dus gewoon dragen. 

 

Recht op medezeggenschap  

Op school vinden wij het belangrijk dat leerlingen mee kunnen praten over allerlei zaken. 

Daarvoor hebben we een leerlingenraad. Een leerlingenraad bestaat uit een groepje leerlingen 

dat advies kan uitbrengen aan de schoolleiding. Zij kunnen meepraten en meebeslissen over 

bepaalde onderwerpen op school, zoals bijvoorbeeld schoolregels. Zij mogen zaken die voor 

de leerlingen belangrijk zijn voorleggen of vertellen aan bijvoorbeeld de schoolleiding. Als de 

leerlingenraad iets wil bespreken met de schoolleiding mag de leerlingenraad ervan uitgaan 

dat de schoolleiding binnen een redelijke termijn van zich laat horen, maar uiterlijk binnen 6 

weken. 

 

5. Hoe gaan we met elkaar om?  

Om te zorgen dat de school voor iedereen een plaats is waar je je veilig en op je gemak kan 

voelen, zijn er op schoolregels. Deze regels gaan over hoe je je moet gedragen op school en 

wat er gebeurt als iets kapot gaat (schade) en waar je terecht kan als je een klacht hebt. 

 Gedragsregels 

 

 Rechten  

1. Leerlingen, medewerkers en alle personen in de school behandelen elkaar met respect. Niet 

alleen in het schoolgebouw, maar ook daarbuiten.  

2. De leerlingen en de medewerkers hebben het recht elkaar aan te spreken en te houden aan 

de regels die ten aanzien van hen gelden in en om de school  

3. Leerlingen hebben het recht voorstellen te doen aan de schoolleiding over alle zaken die 

voor leerlingen belangrijk kunnen zijn. 
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Plichten  

1. Iedereen is verplicht om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat.  

2. De leerlingen en de medewerkers moeten zich in en buiten de school gedragen zoals 

gebruikelijk is in Nederland. Discriminatie, (seksuele) intimidatie pesten, agressie en het 

gebruik van geweld worden nooit geaccepteerd.  

3. De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels van de school. Leerlingen moeten 

meewerken aan maatregelen die te maken hebben met de veiligheid en de orde in en om de 

school.  

4. Van een leerling wordt verwacht dat hij/zij goed meedoet met de les.  

5. Als er gebruik wordt gemaakt van een ruimte op school, dan wordt deze ruimte opgeruimd 

achtergelaten.  

6. In de onderwijsgebouwen en tijdens onderwijs dat door school georganiseerd is, gelden 

voorschriften over het gebruik van mobiele telefoons, laptops, tablets e.d.  

7. Onder invloed zijn van drugs en het gebruik en/of -bezit ervan in de school en tijdens door 

school georganiseerde activiteiten is verboden.  

8. Onder invloed zijn van alcohol en het gebruik en/of -bezit ervan in de school en tijdens 

schoolgebonden activiteiten is verboden. 

 

Schade  

1. Een leerling of de ouders van de leerling kan aansprakelijk gesteld worden voor het 

vergoeden van de schade die wordt veroorzaakt.  

2. Als een leerling schade heeft veroorzaakt, dan worden de ouders van die leerling altijd 

geïnformeerd. 3. De schoolleiding kan een straf opleggen als een leerling opzettelijk schade 

toebrengt aan het schoolgebouw, eigendommen van de school of eigendommen van anderen. 

 

Klachtrecht  

Leerlingen die ontevreden zijn over de gang van zaken of het onderwijs op onze school 

kunnen te allen tijde contact opnemen met de docenten en de directie van de school. Mocht 

een eventuele klacht niet opgelost worden, dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact 

opnemen met de landelijke klachtencommissie (www.onderwijsgeschillen.nl). Voor onze 

school zijn dhr. Jan Kraaij en mw. Joanne van Doornmaal de contactpersonen voor ouders/ 

verzorgers, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen (bv. stagiaires, vrijwilligers, etc.) 

binnen de school die ongewenste omgangsvormen op school ervaren zoals: seksuele 

intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld. Bij elke klacht die de 

contactpersonen (dhr. Jan Kraaij en mw. Joanne van Doornmaal) ontvangen, overleggen zij of 

de vertrouwenspersoon (een jeugdarts van GGD Rivierenland te Tiel), ingeschakeld moet 

worden. Deze vertrouwenspersoon is beschikbaar voor vragen, klachten en moeilijke situaties.  

Zie de schoolgids voor uitgebreidere informatie! 

 

 

6. Regels over het onderwijs 

 

Aanwezigheid 

1. Alle leerlingen hebben de plicht om alle lessen te volgen die voor hen op het rooster staan. 

2. Als leerlingen niet op school kunnen zijn, dan moet dit bekend zijn op de school. De regels 
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van de school die gaan over ziekmelden, verlof of bijvoorbeeld vrijstelling moeten hierbij 

gevolgd worden (zie schoolgids).  

Lesuitval 

De school probeert er altijd voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk lesuitval is en dat de 

lessen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.  
 

Schoolexamen 

Het schoolexamen is voor onze leerlingen belangrijk. Iedere leerling wordt in staat gesteld om 

een diploma Praktijkonderwijs te behalen. In het examenreglement staan de eisen van het 

diploma vermeld. Het examenreglement is gepubliceerd op onze website www.prodebrug.nl 

(zie onder het kopje ‘ouders en leerlingen’).  

 

 

7. Maatregelen als je je niet aan de afspraken en/of regels houdt?  

Als een leerling zich niet aan de afspraken en/of regels houdt, dan kan een school maatregelen 

nemen. Een opgelegde maatregel moet passen bij de overtreding die een leerling gemaakt 

heeft. De school bepaalt welke maatregelen passend zijn. Tegen een maatregel kun je als 

leerling of als ouder van leerling in bezwaar gaan. Dat doe je door in gesprek te gaan met 

degene die de maatregel heeft opgelegd. Bij ernstige overtreding kan de school zelfs tot 

schorsing of verwijdering overgaan. 

 

Schorsing  

1. De directie kan een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.  

2. De schoolleiding stuurt in een brief of mail aan de leerling en/of de ouders wat de reden is 

voor de schorsing.  

3. De school moet de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar informeren over 

een schorsing voor een periode van langer dan één dag en daarbij de reden vermelden. 

Zie voor uitgebreidere informatie de schoolgids! 

 

Verwijdering  

1. De directie kan een leerling definitief verwijderen van een school.  

2. De directie neemt een (voorgenomen) verwijderingsbesluit namens het bestuur. Dit 

betekent dat de schoolleiding altijd overleg heeft met het bestuur voordat een (voorgenomen) 

verwijderingsbesluit wordt genomen.  

Zie voor uitgebreidere informatie de schoolgids! 
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