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LEERLINGENSTATUUT OSG NIEUW ZUID 

 

           Het leerlingenstatuut geldt als officieel document en is als zodanig in de Schoolgids 

opgenomen. 

           

          I. ALGEMEEN 

 

1. Betekenis 

Dit leerlingenstatuut legt de rechten en de verplichtingen vast van de leerlingen, die staan 

ingeschreven op de osg Nieuw Zuid en bevat tevens de daaruit voortvloeiende opdrachten 

aan de andere geledingen en aan het bevoegd gezag. Iedereen in de school wordt geacht te 

handelen naar hetgeen in het leerlingenstatuut staat vermeld.   

 

2. Begrippen 

In dit statuut wordt bedoeld met: 

- school:      osg Nieuw Zuid; 

 

- leerlingen:     alle leerlingen die op de school staan ingeschreven; 

 

- ouders:      ouders, voogden, feitelijke verzorgers; 

 

- personeelslid: 

 

 onderwijsondersteunend 

personeel:     personeelsleden met een andere taak dan lesgeven; 

 

 docenten:      personeelsleden met een onderwijstaak; 

 

- teamleider:     lid van het managementteam met een  lesgevende taak; 

 



- kerndirectie:     de algemeen directeur (rector) samen met de sectordirecteuren 

en ter ondersteuning de directeur stafbureau; 

 

-        managementteam:  kerndirectie, sectordirecteuren, adjunct-directeuren en 

teamleiders 

 

-        schoolbestuur:    Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam; 

 

- geleding:      alle leerlingen, alle ouders, kerndirectie, teamleiders, alle 

docenten of al het onderwijsondersteunend personeel, als 

onderdeel van de schoolgemeenschap;          

 

- leerlingenraad:     een uit en door de leerlingen gekozen groep  

(artikel 26 van de Wet medezeggenschap onderwijs, 1992), of 

een soortgelijke organisatie die belangen van leerlingen be-

hartigt; 

 

- medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van de hele school (artikel 

3 van de Wet medezeggenschap onderwijs, 1992);  

 

-    ouderraad:     een uit en door de ouders gekozen groep die belangen van 

ouders en leerlingen behartigt; 

 

- inspectie:      de rijksinspecteur die belast is met het toezicht op het VO; 

 

- Commissie van Beroep: orgaan dat klachten aangaande vermeende onjuiste of 

onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut in 

behandeling kan nemen en hierover bindende uitspraken 

doet. 

 

3. Toepassing 

Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle aan de osg Nieuw Zuid ingeschreven leerlin-

gen. 

 



4. Vaststelling 

Het schoolbestuur stelt elke twee jaar het leerlingenstatuut vast. 

Het schoolbestuur gaat niet tot vaststelling over voordat de medezeggenschapsraad en de 

leerlingenraad instemming hebben gegeven. 

 

5. Wijzigingen  

Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van hetzij: 

- de medezeggenschapsraad 

- de leerlingenraad 

- een van de geledingen 

- de kerndirectie 

 

Een voorstel tot wijziging van schoolspecifieke afspraken wordt aan de medezeggenschaps-

raad voorgelegd. 

Een voorstel tot wijziging van algemeen geldende afspraken wordt aan de kerndirectie 

aangeboden. 

De kerndirectie kan het leerlingenstatuut wijzigen nadat het al dan niet daartoe een voorstel 

heeft ontvangen.   

De kerndirectie gaat niet tot wijziging van het leerlingenstatuut over voordat de medezeggen-

schapsraad en de leerlingenraad instemming hebben gegeven. 

 

6. Publicatie 

Het leerlingenstatuut wordt door de kerndirectie gepubliceerd en aan alle leerlingen 
die voor de eerste maal aan de school zijn ingeschreven, uitgereikt. Wijzigingen 
worden aan alle geledingen bekend gemaakt. Het leerlingenstatuut ligt voorts ter 
inzage op de administratie en bij de teamleiders. 
 

 

II.  REGELS OVER HET ONDERWIJS 
 

7. Het geven van onderwijs door docenten 

7.1 De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om behoorlijk onderwijs te 

geven. Het gaat hierbij om zaken als: 

- op tijd aanwezig zijn; 



- redelijke verdeling van de lesstof over de lessen; 

- goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof; 

- kiezen van geschikte schoolboeken; 

- aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof; 

- die zaken die elders in dit statuut geregeld zijn. 

7.2 Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een 

behoorlijke wijze vervult, dan kan dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld bij de 

mentor/teamleider. Deze kan na het verrichten van onderzoek de kwestie onder de aandacht 

van de kerndirectie brengen. 

 

8. Het volgen van onderwijs door leerlingen 

8.1. De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te 

maken. Het gaat hierbij om zaken als: 

- op tijd aanwezig zijn; 

- het nakomen van afspraken als huiswerk en huisregels; 

- het bij zich hebben van onderwijsmateriaal als boeken e.d.; 

- die zaken die elders in dit statuut geregeld zijn. 

 

9. Huiswerk 

9.1. Het maken en leren van huiswerk behoort tot de normale dagelijkse taken. 

De docenten die lesgeven aan een bepaalde klas zorgen voor een redelijke totale belasting 

aan huiswerk. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het maken van werkstukken. 

9.2. De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit bij 
de aanvang van de les aan de docent. Indien de docent van de leerling de opge-
geven reden niet aanvaardbaar acht, wordt dit via de mentor/teamleider aan de 
sectordirecteur voorgelegd. 

 

10. Onderwijstoetsing 

10.1.  Toetsing van de leerstof gebeurt door middel van:  

a) toetsen, repetities, werkstukken,spreekbeurten etc., die tevoren zijn aangekondigd. 

Een toets is een repetitie die met dezelfde of vergelijkbare vragen in meerdere klassen 

wordt afgenomen. Een repetitie betreft de leerstof van een afgerond onderwerp. 



b)  andere toetsen, die zowel aangekondigd als onaangekondigd gegeven kunnen 

worden. Een schriftelijke/mondelinge overhoring betreft de lesstof van het vorige 

lesuur. 

10.2. Van elke vorm van toetsing (schriftelijke overhoring,toets, repetitie e.d.) moet van tevoren 

duidelijk  zijn hoe het cijfer geteld wordt bij het vaststellen van een rapportcijfer. 

10.3. Een toets, repetitie mag alleen de lesstof bevatten die is afgerond.  Er dient een redelijke 

verhouding te bestaan tussen de leerstof en het werk. 

10.4. Een toets, repetitie, werkstuk of spreekbeurt wordt ten minste een week van tevoren 
opgegeven (het liefst via een PTA aan het begin van het schooljaar). 

10.5. De rooster voor de dossiertoetsen moet ten minste 10 schooldagen (twee weken) van 
tevoren worden bekendgemaakt. 

10.6. Onder de rooster van dossiertoetsen worden verstaan de datum, het tijdstip en het lokaal. 
Eventuele wijzigingen dienen ruim van tevoren te worden aangekondigd. 

10.7. Een leerling mag één repetitie en max. 2 (dossier)toetsen per lesdag krijgen. Bij herkansing 
en inhaalwerk mag van deze regel afgeweken worden. In de bovenbouw bij de clusters kan 
hiervan ook worden afgeweken. 

10.8 De docent moet de uitslag van een toetsing binnen tien schooldagen bekend maken. Voor 

werkstukken c.q. scripties wordt van tevoren door de docent duidelijk gemaakt  binnen welke 

termijn die nagekeken zijn. 

10.9 Een leerling heeft recht op inzage in en bespreking van een gemaakte toets en wel binnen 

tien schooldagen nadat de beoordeling van de toets bekend gemaakt is. 

10.10  Een volgende toets over dezelfde leerstof kan niet worden afgenomen, voordat een nog te 

bespreken toets is afgehandeld. 

10.11  De normen van de beoordeling van een toetsing en de weegfactor worden door de vakgroep 

vastgelegd in een programma van toetsing en afsluiting (PTA) dat aan de leerlingen bekend 

wordt gemaakt. In het PTA staat ondermeer vermeld hoe het rapportcijfer tot stand komt. 

Ook werkstukken, praktische opdrachten e.d. maken deel uit van het PTA. 

10.12  Het aantal toetsen en repetities wordt per vak zo veel mogelijk gelijkmatig over het 

schooljaar verdeeld. Het minimumaantal hangt af van het aantal uren per vak: 

1-uurs vak ten minste 3 repetities per jaar, 

2-uurs vak ten minste 6 per jaar, 

overige ten minste 9 per jaar. 

 

11. Rapporten 

11.1  Ten minste drie maal per schooljaar krijgen de leerling en de ouders een overzicht met cijfers 

van de leerlingenprestaties over een bepaalde periode. 

Het rapport is gericht aan de ouders.  

11.2  De examenkandidaten (3/4 VMBO, Tweede Fase) horen vóór 1 oktober hoe de cijfers van 

het eindrapport berekend worden (PTA).    



11.3  Het rapportcijfer mag niet op grond van slechts één prestatie worden vastgesteld. 

 

12. Overgaan en zittenblijven 

12.1  Tevoren dient duidelijk te worden aangegeven aan welke normen een leerling moet voldoen 

om toegelaten te worden tot een hoger leerjaar. Deze richtlijnen worden in de schoolgids 

gepubliceerd. 

12.2  Voorwaardelijke toelating tot een hoger leerjaar is mogelijk. Duidelijk moet zijn op grond 

waarvan een leerling teruggezet kan worden en wanneer uiterlijk. 

   

13. Examens 

De examenkandidaten ontvangen vóór 1 oktober een voor de school geldend exemplaar van 

de regeling voor het schoolexamen. Hierin is het BOOR-examenreglement opgenomen. 

 

14. Verwijdering op grond van leerprestatie 

Na twee keer zittenblijven in eenzelfde leerjaar dan wel het overschrijden van de wettelijk 

toegestane verblijfsduur krijgt de leerling advies over het vervolg van de schoolloopbaan. 

Een leerling mag niet driemaal hetzelfde leerjaar doen, tenzij er speciale omstandigheden 

zijn.  

 

15.  Kwaliteit van het onderwijs 

15.1  De school stelt een schoolplan op. Dit document geeft een overzicht van de organisatie en 

de inhoud van het onderwijs. Het ligt ter inzage op de administratie. 

15.2  De school stelt een jaarverslag op waarin in elk geval belangrijke gegevens over de 

onderwijsvoortgang worden opgenomen. Het ligt ter inzage op de centrale administratie. 

15.3 Het schoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd, waarvan een weerslag in het jaarverslag te 

vinden is. De school wordt op kwaliteit getoetst door de Rijksinspectie door middel van een 

tweejaarlijks Periodiek Kwaliteitsonderzoek. Daarnaast worden om de twee jaar tevreden-

heidsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel. Al deze zaken maken 

deel uit van een BOOR-cyclus “Kwaliteit”. 

 

III. REGELS OVER DE SCHOOL ALS ORGANISATIE EN GEBOUW 

 

16. Toelating 



16.1  De school is toegankelijk voor alle leerlingen. Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en op welke grond dan ook is niet toegestaan. 

16.2  De toelating van leerlingen geschiedt met inachtneming van de regels van OC&W. 

16.3  In geval van een niveau bepalend onderzoek zorgt de school voor de voorbereiding en de 

bekendmaking van de uitslag van dit onderzoek aan de betrokken leerling en ouders. 

 

17. Recht op informatie 

17.1  De kerndirectie draagt er zorg voor, dat voorafgaande aan de inschrijving aan de leerling en 

de ouders algemene informatie wordt verstrekt over de doelstelling, het onderwijsaanbod en 

de werkwijze van de school, de onderwijskundige toelatingseisen, de cursusduur en de 

mogelijkheden voor vervolgonderwijs dan wel het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid; 

alsmede over de aan de toelating verbonden kosten en andere zaken die van direct belang 

zijn voor de aspirant-leerling.  

 

18. Vrijheid van meningsuiting 

18.1  De vrijheid van meningsuiting wordt door ieder gerespecteerd. 

18.2  Wie zich door een ander beledigd voelt, kan handelen volgens de in art. 38/39 aangegeven 

procedure. 

 

19 Vrijheid van uiterlijk 
19.1 Een ieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk. De school kan alleen bepaalde  

kleding verplichten of verbieden wanneer er doelmatigheidseisen, fysieke en sociale 

veiligheidseisen en/of algemene fatsoenseisen in het geding zijn. 

 

20. Mededelingenblad/schoolkrant 

20.1  De leerlingen hebben het recht onder eigen verantwoordelijkheid een leerlingenblad uit te 

brengen. 

20.2  De inhoud van de hierboven genoemde bladen mag niet kwetsend voor anderen zijn. 

(toetsing achteraf is mogelijk) 

 

21. Mededelingen 

21.1  Er is een mededelingenbord waarop de leerlingenraad en de redactie van het 

mededelingenblad zonder toestemming vooraf mededelingen kunnen plaatsen, mits deze 

niet kwetsend zijn voor anderen. 



21.2  Er is een mededelingenbord/monitor waarop door de school informatie wordt doorgegeven 

over de dagelijkse gang van zaken. 



 

22.   Posters en posterborden  

Alleen met toestemming vooraf van de kerndirectie kunnen mededelingen, affiches e.d. 

opgehangen worden. 

 

23. Bijeenkomsten 

23.1  De vrijheid van vergadering wordt door ieder gerespecteerd. 

23.2 De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande het schoolgebeuren en 

daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school. 

23.3  Bijeenkomsten van leerlingen onder schooltijd worden in overleg met de kerndirectie 

gepland. 

23.4  Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een vergadering van leerlingen, als de 

leerlingen dat toestaan en de adjunctdirecteur op de hoogte is gesteld. 

23.5  Voor deze buitenstaanders geldt een meldingsplicht bij de conciërge. 

23.6  De kerndirectie is verplicht voor een vergadering van leerlingen een ruimte ter beschikking te 

stellen, een en ander binnen de feitelijke mogelijkheden van de school. 

23.7  De gebruikers zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze 

achter te laten. 

23.8  De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade. 

 

24.  Schoolfeesten 

24.1  Er is sprake van een schoolfeest als dat feest onder verantwoordelijkheid en conform de 

regels van de school wordt georganiseerd. Voor andere georganiseerde feesten heeft de 

school geen verantwoordelijkheid. 

 

25. Leerlingenraad 

25.1  Aan een eventuele leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in ieder geval 

een afsluitbare kast ter beschikking gesteld. 

25.2  Voor activiteiten van de eventuele leerlingenraad worden door de kerndirectie drukfacilitei-

ten, apparatuur en andere materialen in beperkte mate gratis ter beschikking gesteld. 

 

26. Medezeggenschap 

26.1  Medezeggenschap is wettelijk geregeld op basis van een medezeggenschapsreglement. 



26.2 De eventuele leerlingenraad is bevoegd, gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan 

de medezeggenschapsraad, de kerndirectie en het schoolbestuur.  

26.3. Het medezeggenschapsreglement ligt voor een ieder ter inzage op de centrale administratie. 

 

27. Leerlingenregistratie en privacybescherming 

27.1  Op school is een leerlingenregister aanwezig met daarin gegevens m.b.t. persoon, 

vooropleiding, studieverloop, datum in- en uitschrijving, uitslag examen, gegevens over de 

lichamelijke constitutie en (mogelijke) leerstoornissen van de leerling en overige gegevens, 

die voor het functioneren van de school en verkrijgen van faciliteiten onmisbaar zijn.  

Het leerlingenregister staat onder verantwoordelijkheid van de kerndirectie. 

27.2  Een leerling en zijn ouders hebben recht op inzage in de gegevens die over hem en/of zijn 

ouders genoteerd zijn en tot het doen van voorstellen aan de kerndirectie om correcties aan 

te brengen. 

27.3  Het leerlingenregister is toegankelijk voor alle door de kerndirectie geautoriseerde 

personeelsleden, het schoolbestuur, de inspectie en voor door het rijk aangewezen personen 

met het oog op de financiële controle en voor die instanties die in het belang van de school 

gegevens moeten verwerken. Voor de laatste groep geldt dat dit alleen met toestemming van 

de kerndirectie mag geschieden. 

27.4  Verder heeft niemand toegang tot het leerlingenregister, behoudens uitdrukkelijke en 

gezamenlijke toestemming van de kerndirectie en de leerling/de ouders. 

27.5  De leden van de Commissie van Beroep hebben recht van inzage in de betreffende geno-

teerde gegevens gedurende de behandeling van de klacht. 

27.6  Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens over een leerling vernietigd, nadat 

de leerling de school heeft verlaten. 

 Indien het gaat om de veiligheid van de school, het personeel en/of de leerling(en), bestaat 

de mogelijkheid dat de schoolleiding gegevens van leerlingen aan derden, zoals politie, en 

andere scholen, verschaft. Hierbij wordt de Wet bescherming persoonsgegevens in acht 

genomen. 

27.7  Voor opname van andere dan in 27.1. genoemde gegevens wordt in overleg met de 

medezeggenschapsraad door het bevoegd gezag een procedure bepaald. 

 

28. Ongewenste intimiteiten 

28.1 Leerlingen raken elkaar niet ongevraagd aan, maar gedragen zich volgens de gangbare 

omgangsvormen.   

28.2 Indien een leerling zich onveilig of gekwetst voelt door een benadering of intimiteit (van de 

kant van medeleerlingen of schoolpersoneel of anderen in de school), die de leerling niet 

wenst, dan kan hij zich wenden tot de mentor, de vertrouwenspersoon op school of de  



vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs. De namen van deze personen worden in 

het informatieboekje per schooljaar gepubliceerd. 

28.3  De klachtenregeling van het BOOR ligt ter inzage bij de centrale administratie. 

 

29. Orde 

   29.1  Alle geledingen van de school dragen zorg voor een ordelijk en veilig schoolklimaat. 

29.2  Roken is binnen de school niet toegestaan. 

29.3  Binnen de school is het dragen/gebruik van een walkman/discman alleen toegestaan in de 

overblijfruimte(s)/kantine. 

29.4  Het bezit en of gebruik van wapens, alcohol en/of drugs is niet toegestaan.  

29.5  Het gebruik van communicatiemiddelen als mobiele telefoons e.d. is in school niet 

toegestaan. 

 

30. Taal 

30.1  Op school, in de les en tijdens buitenlesactiviteiten wordt Nederlands gesproken. 

30.2  Het taalgebruik dient niet kwetsend te zijn.  

 

31. Aanwezigheid 

31.1  Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij er 

door de kerndirectie een andere regeling is getroffen. 

31.2 Leerlingen die om een dringende reden de school tussentijds moeten verlaten, melden zich 

af bij de mentor / conciërge / administratie / teamleider. 



 

32. Absentie 

32.1 Bij het begin van absentie wordt de school telefonisch vóór aanvang van het 1e lesuur op de 
hoogte gesteld. Bij een schoolexamen voor aanvang van het examen. 

32.2 Als een leerling na verzuim op school terugkomt, wordt op die eerste keer een door de 
ouder(s) ondertekende absentiekaart ingeleverd bij de conciërge/administratie. 

32.3  Zelfstandig wonenden/leerlingen van 18 jaar en ouder tekenen hun eigen kaart. 

32.4  Wie de absentiekaart niet op tijd inlevert, wordt als onreglementair afwezig beschouwd. In 

dat geval volgt het onder 36.1 gestelde. 

 

33. Te laat komen 

33.1 Wie te laat komt, meldt zich bij de administratie/conciërge die een briefje/ 
           stempelkaart afgeeft dat/die toegang geeft tot de les. 

33.2 Leerlingen die te laat zijn, behoeven niet  te worden toegelaten tot de les. Uitsluitend 
           tijdens het eerste lesuur worden leerlingen toegelaten die minder dan 10 minuten te  

           laat zijn, tenzij bijzondere redenen daartoe wel aanleiding geven, hetgeen door 

           middel van een schriftelijk akkoord door de schoolleiding wordt bevestigd.   

 

34. Verwijdering uit de les 
34.1 Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de 
           docent verplicht worden deze les te verlaten. 

34.2  Wie uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij de betreffende functionaris 

(mentor/teamleider). 

34.3  De docent die een leerling heeft verwijderd, meldt zich dezelfde dag bij de teamleider of zijn 

waarnemer. 

34.4  De teamleider/directie bepaalt de te nemen maatregel. 

  

35. Straf: bevoegdheden en beroep 

35.1  De bevoegdheid een straf aan een leerling op te leggen, komt alleen toe aan de kerndirectie, 

teamleider, docenten en het schoolbestuur. 

35.2 Een administratief of technisch medewerker is niet bevoegd een straf op te leggen, maar wel 

bevoegd het gedrag van een leerling vanwege een overtreding aan de orde te stellen, resp. 

in overleg met de bevoegde de straf ten uitvoer te laten brengen. In veel voorkomende 

gevallen kan een ander dan de onder 35.1 genoemden een mandaat worden gegeven tot het 

opleggen van een straf. 



35.3  Tegen een door een docent opgelegde straf kan een leerling binnen 24 uur 

(weekeinden/vakanties niet meegerekend) bezwaar aantekenen bij de sectordirecteur.  

De straf wordt in afwachting van de beslissing opgeschort. 

 

36. Disciplinaire maatregelen: schorsen en verwijderen 

Tegen een leerling die handelt in strijd met algemeen geldende fatsoensregels of met 
de in de school geldende regels (waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan het niet 
of niet correct opvolgen van richtlijnen van het personeel) worden maatregelen 
genomen, die kunnen liggen op leerstof, op huishoudelijk en algemeen 
opvoedkundig gebied.  
In een uiterste geval kan worden besloten tot schorsing of verwijdering, volgens de 
regels die de wet daaraan heeft gesteld. 
De ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld. 



 
36.1 Disciplinaire maatregelen 
36.1.1 De leerling die de in de school geldende regels niet nakomt kan een disciplinaire  

maatregel worden opgelegd. De bevoegdheid een straf aan een leerling op te 
leggen, komt alleen toe aan de schoolleiding, teamleider, docenten en het 
schoolbestuur. 

36.1.2 Een administratief of technisch medewerker is niet bevoegd een straf op te leggen,  
maar wel bevoegd het gedrag van een leerling vanwege een overtreding aan de orde 
te stellen, resp. in overleg met de bevoegde de straf ten uitvoer te laten brengen. 

36.1.3 Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel is opgelegd, kan hij  
dit aan zijn mentor, studiebegeleider, onderwijsteamleider, aan de schoolleiding of 
aan de vertrouwensdocent/contactpersoon ter beoordeling voorleggen. Ook kan de 
leerling een klacht  indienen volgens de op school geldende klachtenregeling.  

36.1.4 Disciplinaire maatregelen kunnen onder andere zijn: 
- maken van strafwerk 
- tijdelijk uit de les verwijderd worden 
- vroeger naar school komen en/of nablijven 
- gemiste lessen inhalen 
- opruimen van gemaakte rommel 
- corveewerkzaamheden uitvoeren 
- strafwerkzaamheden uitvoeren 
- waarschuwing/berisping 
- geschorst worden 
- definitief van de school verwijderd worden. 

36.1.5.Voor het opleggen van een disciplinaire maatregel moet er sprake zijn van een 

 redelijke verhouding tussen enerzijds de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en 

anderzijds de zwaarte van de maatregel. Dit is ter beoordeling aan de schoolleiding. 

36.1.6 Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de docent 

verplicht worden deze les te verlaten. Wie uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij de 

betreffende functionaris (leerlingbegeleider, mentor, teamleider of schoolleiding) aangegeven 

door de docent. De docent die een leerling uit de klas heeft verwijderd, maakt diezelfde dag 

bij de leerlingbegeleider, mentor, teamleider of schoolleiding, melding van deze verwijdering. 

 

36.2 Schorsing en verwijdering 

Een leerling komt in aanmerking voor schorsing of verwijdering als zij/hij in schoolverband: 

36.2.1 een bedreiging vormt voor de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel van de school. 

36.2.2 zich intimiderend, discriminerend of beledigend gedraagt. 

36.2.3 andermans eigendommen ontvreemdt e.d. 

36.2.4 andermans eigendommen beschadigt of vernielt. 
36.2.5 alcohol, drugs e.d. gebruikt of bij zich heeft. 
36.2.6 vuurwerk afsteekt of bij zich heeft (geldt ook voor de omgeving van de school). 
36.2.7 wapens bij zich heeft en/of gebruikt. 



 

36.3  Procedure schorsing 

36.3.1 Bij ernstige overtreding van de regels of bij het herhalen van het overtreden van de regels 

kan de rector een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één 

week (vijf schooldagen) schorsen en dus de toegang tot de school (met inbegrip van alle 

door de school gebruikte locaties en terreinen) ontzeggen. 

36.3.2 Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene, en indien deze jonger dan 21 
jaar is ook aan de ouders/verzorgers van de betrokkene, meegedeeld. 

36.3.3 Bij schorsing voor een periode langer dan één dag, stelt  de rector de inspectie schriftelijk en 
met opgave van redenen van dit feit in kennis. 

36.3.4 De rector kan besluiten tot het treffen van de disciplinaire maatregel schorsing van een 
leerling voor de duur van maximaal één week overeenkomstig artikel 13 van het 
Inrichtingsbesluit. Een besluit tot schorsing als bovenbedoeld, wordt door de rector op de 
dag waarop het besluit genomen is schriftelijk meegedeeld aan het bestuur. 
  

36.4 Procedure verwijdering 
36.4.1 Bij zodanige overtreding van de regels, dat verdere deelname van de leerling aan het 

door de school geboden onderwijs niet gewenst of uitgesloten wordt geacht, kan de 
algemeen directeur, op voordracht van de rector, besluiten tot definitieve verwijdering 
van een leerling.  

36.4.2 De algemeen directeur besluit slechts tot definitieve verwijdering van een leerling, 
nadat deze, en indien deze jonger dan 18 jaar is, ook de ouders/verzorgers van de 
leerling, in de gelegenheid is/zijn gesteld hierover te worden gehoord. Van het 
bovenvermelde advies worden de leerling, en indien deze minderjarig is, ook de 
ouders/verzorgers van de leerling schriftelijk in kennis gesteld. 

36.4.3 Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg 
met de inspectie en indien een andere school tot toelating van de leerling bereid is 
gevonden. 

36.4.4 Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst. Het bestuur stelt 
de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering 
in kennis. Ook de afdeling Leerplicht wordt onverwijld schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de verwijdering.  

36.4.5 Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen 
aan de betrokkene, en indien deze jonger dan 18 jaar is, ook aan de 
ouders/verzorgers van de betrokkene, meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de 
mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift. 

36.4.6 Binnen zes weken na dagtekening van de mededeling betreffende definitieve verwij-
dering, kan door de leerling en, wanneer deze jonger dan 18 jaar is, ook door de ou-
ders/ verzorgers van de betrokkene, een bezwaarschrift worden ingediend.  

36.4.7 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken (wettelijke beslistermijn) na ont-
vangst van het bezwaarschrift, neemt de algemeen directeur een beslissing. 

36.4.8 Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling, en wanneer deze jonger dan 18 jaar is, ook de ou-
ders/verzorgers van de betrokkene, in de gelegenheid is/ zijn gesteld te worden gehoord en 
kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of 
rapporten. 

36.4.9 Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit tot definitieve 
verwijdering kan het bestuur de betrokken leerling de toegang tot de school ontzeggen. 



 

IV  HANDHAVING VAN HET LEERLINGENSTATUUT 

 

37. Klachtrecht 

Klachtrecht bij de kerndirectie 

37.1  De leerling, die rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen door handelingen of besluiten 

van een medeleerling of een lid van het personeel, heeft het recht de kerndirectie te ver-

zoeken een voorziening terzake te treffen. 

37.2 Het verzoek, bedoeld in het vorige lid, wordt schriftelijk en met redenen omkleed bij de 

kerndirectie ingediend, binnen een termijn van zeven schooldagen, te rekenen vanaf het 

moment waarop de handeling is verricht of het besluit is genomen. 

37.3  Voordat de kerndirectie een beslissing neemt over het verzoek, worden de betrokkenen 

gehoord. 

37.4  De kerndirectie neemt binnen veertien schooldagen na ontvangst van het verzoek een 

beslissing. Als het onmogelijk is binnen die termijn een beslissing te nemen, stelt de 

kerndirectie de betrokkenen hiervan, met redenen omkleed, schriftelijk in kennis. 

37.5  De betrokkenen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing op het verzoek 

en de eventuele voorziening. De beslissing is met redenen omkleed. 

 

Klachtrecht bij het bevoegd gezag 

37.6 De leerling die rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen door handelingen of besluiten 
van de kerndirectie, heeft het recht het bevoegd gezag te verzoeken een voorziening terzake 
te treffen. 

 

Opschortende werking 
37.7 Een leerling kan een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, in spoedeisende gevallen 

vergezeld doen gaan van een verzoek tot opschorting van de uitvoering van een besluit, tot 
het moment waarop de beslissing van de kerndirectie is genomen. 

37.8 De kerndirectie bepaalt of dit verzoek redelijk is en deelt de beslissing hierover zo spoedig 
mogelijk en met redenen omkleed aan de betrokkenen mede. 

 

38. Beroepsrecht 

Een leerling die rechtstreeks in zijn of haar belang is getroffen door besluiten van het 

personeel, de kerndirectie of het schoolbestuur met betrekking tot inhoudelijk bij of krachtens 

dit leerlingenstatuut geregelde aangelegenheden, kan hiertegen bezwaar aantekenen bij de 

interne klachtencommissie, eventueel daarna bij de Commissie van Beroep, per adres: 

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam 



 

SLOTBEPALING 

39.  In die gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de kerndirectie. 

De betrokkene kan bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. 

 

 


