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1. Algemeen  
 

1.1 Leerlingenstatuut 
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en is geschreven door de leerlingenraad in 
samenwerking met de rector. Het statuut is formeel van kracht na instemming van de leerlingengeleding van de 
medezeggenschapsraad (LMR). Het statuut geldt voor alle aan de school ingeschreven leerlingen, voor de 
schoolleiding en voor alle aan school verbonden organen en personeelsleden. Het statuut geldt voor alle activiteiten 
die van de school uitgaan, binnen en buiten de schoolgebouwen en terreinen, zowel onder schooltijd als daarbuiten. 
Het leerlingenstatuut staat in de schoolwiki van csg Bogerman. Het statuut treedt in werking op een door de rector 
te bepalen datum en heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Het leerlingenstatuut kan worden gewijzigd op 
voorstel van een of meer van de volgende geledingen: de MR, de leerlingenraad of een afvaardiging van leerlingen 
(minstens 50 leerlingen), de ouderraad of de schoolleiding (een afdelingsleider of de rector).  De rector ontvangt het 
voorstel tot wijziging. Indien de rector en de leerlingenraad dit voorstel overnemen, stellen zij, na goedkeuring door 
de leerlingengeleding van de MR, het vernieuwde statuut voor de geldigheidsduur vast. Indien zij het voorstel niet 
overnemen, deelt de rector dit onder vermelding van de redenen aan de indiener van het wijzigingsvoorstel mee. 
Indien de rector een maand voor het aflopen van de geldigheidsduur geen voorstel tot wijziging heeft ontvangen is 
het ongewijzigde leerlingenstatuut, na goedkeuring door de leerlingengeleding van de MR, in ongewijzigde vorm en 
opnieuw gedurende twee jaar van kracht.  
 
Het leerlingenstatuut is in de mannelijke vorm geschreven. Daar waar mannelijke voornaamwoorden staan kunnen 
ook vrouwelijke voornaamwoorden worden gelezen. In de tekst staat de term ‘ouders’. Daar waar ‘ouders’ 
geschreven is kan ook ‘ouder’, voogd(en) of ‘verzorger(s)’ gelezen worden.  
 
Het leerlingenstatuut is geschreven voor de leerling. Hierop is wettelijk van toepassing:  
 
- Leerling is jonger dan 18 jaar (minderjarig): de ouders zijn formeel aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de 
leerling. 
 - Leerling is ouder dan 18 jaar (meerderjarig): de leerling is formeel aanspreekpunt en verantwoordelijk voor eigen 
handelen. De inzage voor ouders in registraties vervalt automatisch. De leerling kan zijn ouders recht op inzage 
geven. De leerling heeft ook recht om zichzelf ziek te melden en af te melden voor schoolverplichtingen in geval van 
bijvoorbeeld doktersafspraken.   
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1.2 Begrippen  
(in alfabetische volgorde en zoals bedoeld in de context van het statuut)  
 

Afdeling Unit binnen de school (Vakcollege, m@vo, Balk, Koudum, h/v 
onderbouw 1 & 2, havo 3 t/m 5, vwo 3 t/m 6. 

Afdelingsleider Leidinggevende van een afdeling. 

Bovenbouw Klas 3 & 4 vmbo , klas 3 t/m 6 in havo /vwo. 

College van bestuur (CvB) Het bestuur van de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in 
Zuid-West Fryslân. 

Docent Aan de school verbonden personeelslid met een lesgevende taak. 

Huishoudelijk reglement Regels over rechten en plichten van de personen en organen die deel 
uitmaken van csg Bogerman. 

iTslearning Website waar de leerling huiswerkopdrachten, planners en deadlines 
kan vinden en opdrachten in kan leveren. 

Leerjaarcoördinator Coördinator van een leerjaar (of leerjaren). 

Leerlingen Alle bij csg Bogerman ingeschreven leerlingen. 

Leerlingenraad Het vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen. 

Leerlingenvereniging Het overkoepelend orgaan van alle organen van leerlingen. 
Hieronder vallen de leerlingenraad, de feestcommissie, de 
schoolkrant en de activiteitencommissie.  

Managementteam (MT) Rector en afdelingsleiders. 

Medezeggenschapsraad 
(MR) 

Het wettelijk orgaan binnen de school ten behoeve van overleg en 
medezeggenschap. 

Onderbouw Klas 1 & 2 vmbo  en havo/vwo. 

Ouders Ouder(s), voogd(en) en/of verzorger(s) van leerlingen. 

Opdracht binnen 
handelingsdeel 

De uitleg van een handelingsdeel en de weging hiervan is 
opgenomen in het Programma van Toetsing (PT) en Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA). 

Personeelsleden De aan de school verbonden leden van het managementteam, 
docenten, medewerkers Gemeenschappelijke Dienst, stagiaires en 
vrijwilligers. 

Rector Bestuurder csg Bogerman. 

School csg Bogerman te Sneek, Balk en Koudum. 

Schoolwiki De schoolwiki geeft digitale informatie over onderwijskundige en 
organisatorische zaken op csg Bogerman  De schoolwiki vind je op de 
startpagina onder de tegel schoolwiki csg Bogerman en is gelijktijdig 
de schoolgids. 

Somtoday Het schooladministratiesysteem waarin behaalde resultaten, 
absenties en persoonlijke gegevens van de leerling terug te vinden 
zijn. 

Webpagina: 
www.csgbogerman.nl 

De startpagina van CVO Zuid-West Fryslân op het Internet. Hier vind 
je snelkoppelingen naar alle instanties die onder CVO Zuid-West 
Fryslân vallen: csg Bogerman, de Diken en het Marne College. Ook 
zijn hier snelkoppelingen te vinden naar andere belangrijke sites 
zoals Magister en Zermelo. 

Toets Een aantal vragen die je schriftelijk/mondeling beantwoordt om te 
toetsen of je een onderwerp/de lesstof beheerst. 

Werkdagen Alle dagen van de week met uitzondering van de zaterdag en de 
zondag en de algemeen erkende feestdagen. 

Zermelo Het digitale systeem waar het schoolrooster en informatie over 
lesuitval te vinden is. 
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1.3 Rechten en plichten in algemene zin  
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Bij minderjarige leerlingen zijn formeel de ouders 
verantwoordelijk voor het handelen van de leerling. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie. Leerlingen 
houden in hun gedrag en uitlatingen rekening met de grondslag en de doelstelling van de school.  
Leerlingen en personeelsleden zorgen samen voor een werkbare en professionele situatie, waarin goed onderwijs 
kan worden gevolgd en gegeven in een passende sfeer. Leerlingen houden zich aan de regels die, met het oog op de 
goede gang van zaken, gelden in de school. Leerlingen mogen personeelsleden wijzen op regels die gelden op school 
en vice versa. 

2. Toelating van leerlingen  
De plaatsingsprocedure is leidend in het toelaten van leerlingen. Deze procedure voldoet aan de normen van de 
inspectie van het onderwijs. De plaatsingsprocedure en de plaatsingscriteria staan in de schoolwiki beschreven.  

3. Kwaliteit van het onderwijs  
Leerlingen hebben recht op het volgen van goed onderwijs, onder passende begeleiding. Indien een leerling vindt 
dat het onderwijs van onvoldoende kwaliteit is, kan hij dit gemotiveerd kenbaar maken. Voor verdere toelichting, zie 
hoofdstuk 13 van dit leerlingenstatuut.  

4. Dagelijkse gang van zaken 

4.1 Aanwezigheid  
Leerlingen volgen onderwijs volgens het voor hen geldende rooster, tenzij er voor een bepaalde les een andere 
afspraak is gemaakt met de betreffende docent. Leerlingen zijn voor het volgen van de lessen op tijd in de daartoe 
bestemde lesruimte aanwezig. De leerling die te laat aanwezig is, wordt door de docent/begeleider als "te laat" 
geregistreerd. Indien nodig, worden passende maatregelen genomen. Te laat komen mag in geen geval leiden tot 
verstoring van een les. 
 
Indien de docent bij aanvang van een les niet aanwezig is, informeert één leerling namens de klas bij de 
roostermaker of de les wel of niet doorgaat. Tijdens de pauzes en roostervrije uren zijn leerlingen alleen in de 
daartoe bestemde ruimten. Zij mogen de school verlaten, tenzij door of namens de afdelingsleider anders is 
aangegeven. 
 
Wanneer het openbaar vervoer niet aansluit op de lestijden zoekt de leerling samen met de leerjaarcoördinator naar 
een eventuele oplossing. In de schoolwiki staan afspraken hierover.  
Regelingen rond verlof, ziekmelding en uitzonderlijke weersomstandigheden zijn beschreven in de schoolwiki.  
 

4.2 Gedrag  
Leerlingen gedragen zich binnen en buiten de school naar behoren. Wederzijds respect en rekening houden met 
elkaar zijn hierbij belangrijk. Tijdens een mentor-/coachles kunnen specifieke gedragsregels worden afgesproken. 
Wanneer een leerling zich tijdens de les onbehoorlijk gedraagt, kan de docent hem uit de les verwijderen. De leerling 
meldt zich bij de daartoe aangewezen persoon, bijvoorbeeld bij de leerjaarcoördinator of de onderwijsassistent, 
tenzij de docent uitdrukkelijk heeft aangegeven dat dit niet hoeft. Aan het eind van de les meldt de leerling zich bij 
de docent om het voorval te bespreken. Dit kan ook aanleiding zijn tot een vervolggesprek met de leerling en/of de 
ouders.  
 
De schoolgebouwen en schoolterreinen zijn rookvrij. Leerlingen gebruiken geen alcoholhoudende dranken of 
verdovende middelen en hebben deze ook niet bij zich. Dit geldt ook voor vuurwerk, (steek)wapens en andere 
voorwerpen die schade kunnen toebrengen. Het gebruik van sociale media vereist zorgvuldigheid en respect, de 
richtlijnen sociale media zijn te vinden op de schoolwiki, evenals de regels rond genotmiddelen. 
 
Bij vermoedens van drugs/wapens/vuurwerk kan de school controle uitvoeren op tassen en kluisjes. De school kan in 
bijzondere situaties gebruik maken van blaasapparatuur (alcohol) of drugstesten. 
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4.3 Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van school en van de leerling is beschreven in de schoolwiki onder de term ‘aansprakelijkheid’. 
 

4.4 Kleding  
De afdeling stelt regels op rond kleding. In praktijkruimten dragen leerlingen de voorgeschreven werkkleding en 
indien van toepassing de persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel leerlingen als personeelsleden gaan volgens 
algemene fatsoensnormen gekleed. 

5. iTslearning en Somtoday 
 

5.1 Huiswerk 
Leerlingen leren/maken het opgegeven huiswerk . De docent streeft ernaar het huiswerk zodanig op te geven en te 
spreiden dat van een evenwichtige en een reële belasting sprake is. Docenten houden toezicht op de vorderingen 
van opgegeven werkzaamheden en opdrachten. Docenten noteren het huiswerk in de planner in iTslearning. Mocht 
het huiswerk niet vermeld staan in iTslearning dan kan de leerling geen aantekening krijgen. Er wordt gewerkt met 
een studieplanner waarin de leerling kan zien wat er gepland staat voor een bepaalde periode.  Het in iTslearning 
opgegeven huiswerk is leidend. Het regelmatig niet maken/leren van het huiswerk kan aanleiding zijn tot een 
gesprek met de leerling en/of de ouder.  
 

5.2 Boeken en/of huiswerk vergeten 
Wanneer de leerling boeken is vergeten, geeft de docent daarvoor een ‘BV’ (Boeken Vergeten) in Somtoday. Heeft 
de leerling zijn huiswerk niet gemaakt, dan kan de docent een ‘HV’ (Huiswerk Vergeten) in Somtoday noteren. Het 
regelmatig vergeten van boeken of het niet maken/leren van huiswerk kan aanleiding zijn tot een gesprek met de 
leerling en/of de ouders. Wanneer een leerling van het Vakcollege materiaal is vergeten, geeft de docent daarvoor 
een ‘MV’ (materiaal vergeten) in Somtoday. 
 

5.3 Cijfers 
De docent registreert de cijfers binnen 10 werkdagen na de toets in Somtoday. Indien zich bijzondere 
omstandigheden voordoen, kan deze termijn worden verlengd. Dit ter beoordeling van de afdelingsleider. De 
leerling is verantwoordelijk voor het maken van de toetsen binnen het lopende schooljaar. 
 

5.4 Leerlingvolgsysteem 
De leerling heeft recht om de over hem in het logboek van Somtoday geplaatste notities in te zien.  Ook heeft hij 
recht op een gesprek over aanpassing van een of meer notities in het logboek. Hiertoe kan de leerling een 
gemotiveerde aanvraag indienen bij de leerjaarcoördinator. Bij minderjarige leerlingen zijn de ouders de aanvrager 
en zijn bij de inzage aanwezig, samen met een vertegenwoordiger van de school ( bijvoorbeeld de afdelingsleider, de 
mentor, coach of degene die de notitie heeft geschreven). 
 

6.1 Toetsing van de vordering van het onderwijs 
De school toetst de vordering van het onderwijs. Goede toetsing kan bijdragen aan: 
• onderwijs op maat (diagnostische functie); 
• regelmatig en goed leren / werken (didactische functie); 
• waarderen en stimuleren (pedagogische functie); 
• op het juiste niveau plaatsen (determinerende functie). 
 

6.2 Onderbouw 
In de Programma’s van Toetsing (PT) staan de afspraken rond toetsing in de onderbouw. De PT's  zijn ieder 
schooljaar geldig vanaf 1 oktober. Zodra de PT's door de rector en de MR zijn vastgesteld, worden deze opgenomen 
in de schoolwiki. 
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6.3 Bovenbouw 
Vanaf klas 3 vmbo en vanaf klas 4 havo/vwo worden alle regels en afspraken ten aanzien van toetsing en afsluiting 
geregeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) (zie hoofdstuk 8 – schoolonderzoeken en examens). 
 

6.4 Algemeen 
De volgende regels gelden voor alle klassen: 
• de normen voor de beoordeling van de toets worden door de docent tijdens de nabespreking van de toets   

gedeeld en toegelicht en kunnen eventueel worden aangepast als de toets niet naar verwachting is gemaakt. 
• het aantal repetities/toetsen dat een leerling  tijdens gewone lesdagen maakt is één en tijdens toetsweken 

twee. 
• uitsluitend in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de afdelingsleider kan van de hiervoor 

genoemde regel worden afgeweken.  
• de leerling heeft recht op inzage in en bespreking van zijn toets (feedback) nadat deze is beoordeeld.  
• een docent kan het huiswerk mondeling dan wel schriftelijk overhoren. Dit staat los van het aantal toetsen 

op een dag. 
• leerlingen mogen altijd hun toets inkijken, ook bij toetsen die in een eerdere module is afgenomen. 
• indien een leerling het niet eens is met de beoordeling kan hij dit binnen twee werkdagen na inzage kenbaar 

maken aan de docent die de toets heeft afgenomen. Bij een blijvend geschil wordt het probleem aan de 
afdelingsleider voorgelegd, die een bindende uitspraak doet. 

 
De toetsresultaten staan in Somtoday. Deze geven de leerling een up-to-date overzicht van zijn prestaties voor alle 
vakken over een bepaalde periode. Een leerling kan storende omstandigheden tijdens de toets na afloop van de 
toets melden bij de leerjaarcoördinator. Deze geeft binnen een week een reactie aan de leerling. 

7. Bevordering 
Het MT stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar het volgende leerjaar te kunnen overgaan. 
Deze criteria vormen de bevorderingsregeling. Deze is te vinden in de schoolwiki en in het Algemeen deel van PT en 
PTA. Voor de examenklassen geldt een door de minister van OC&W vastgestelde slaag-zakregeling. 

8. Schoolonderzoeken en examens 
De Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn ieder schooljaar geldig vanaf het begin van het schooljaar. 
Zodra het PTA door de rector en de MR is vastgesteld, wordt deze opgenomen in de schoolwiki. Het PTA bevat regels 
over de wijze van toetsen van de kennis en vaardigheden en op welke wijze het cijfer van het schoolexamen wordt 
vastgesteld. De rector stelt samen met de MR ook een examenreglement vast. Dit reglement bevat regels met 
betrekking tot de afname van het examen, het vaststellen van de cijfers, regels over verzuim bij examens, 
examenfraude, herexamens en over de mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het examen bezwaar te 
maken. 

9. Schoolveiligheidsplan 
Leerlingen houden zich aan de geldende regels in de school. Disciplinaire maatregelen zijn opgenomen in het 
Schoolveiligheidsplan, dit is te vinden in de schoolwiki. 

10. Privacy  
 

10.1 Leerlingenregistratie 
Van alle leerlingen registreert de school gegevens. Een leerling, en indien hij minderjarig is ook zijn ouders, kan deze 
gegevens inzien en vragen deze te wijzigen of te verbeteren. 
Meer informatie over  de registratie van persoonsgegevens van leerlingen is te vinden in het privacyreglement CVO 
Zuid-West Fryslân in de schoolwiki. 
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11. Inspraak 
 

11.1 Leerlingenraad en leerlingenpanels 

De leerlingenraad is onderdeel van de leerlingenvereniging. De rector of een ander lid van het MT geeft de 
leerlingenraad inzicht over zaken die spelen voor leerlingen. De leerlingenraad geeft gevraagd of ongevraagd advies 
aan het MT. De leerlingenraad kan zich door de rector of een ander lid van het MT laten informeren. Leerlingen 
kunnen via de leerlingenraad onderwerpen ter bespreking inbrengen.  Daarnaast spreken afdelingsleiders periodiek 
met een leerlingenpanel, als klankbord voor wat er speelt in de afdeling. Elke afdeling binnen csg Bogerman heeft 
een leerlingenpanel. 
 

11.2 Leerlingengeleding MR 
Het college van bestuur (CvB) legt in het medezeggenschapsreglement regels vast over de verkiezing van leerlingen 
in de medezeggenschapsraad alsmede over hun rechten en plichten in deze raad. Een of meer MR-leden zijn bij 
voorkeur ook lid van de leerlingenraad. 

12. Vrijheid van meningsuiting  
 

12.1 Algemeen  
Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten, mits dit respectvol en niet in strijd met de wet is. Leerlingen horen elkaars 
mening en die van anderen te respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan. 
Indien er sprake is van discriminatie of belediging kan de afdelingsleider passende maatregelen treffen.  
 

12.2 Schoolkrant  
Het MT maakt afspraken met de redacties van de schoolkranten, onder andere over de beschikbare faciliteiten. Deze 
afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De schoolkrantredactie moet zich kunnen verantwoorden over de aard en 
toon van de schoolkrant.  
 

12.3 Publicatieborden  
Leerlingen mogen op beschikbare publicatieborden mededelingen die voor leerlingen van belang zijn ophangen. 
Hiervoor hebben deze leerlingen wel toestemming nodig van de afdelingsleider. Deze mededelingen mogen niet in 
strijd zijn met de grondslag of doelstelling van de school en mogen ook niet discriminerend of beledigend van aard 
zijn.  

13. Klachtenregeling  
 

13.1 Algemeen  
In de schoolwiki van csg Bogerman staat de klachtenregeling van CVO Zuid-West Fryslân onder “Meldplicht en 
klachtenregeling CVO Zuid-West Fryslân”. Indieners van een klacht kunnen zich laten bijstaan door interne en 
externe vertrouwenspersonen.  
Naast de klachtenregeling van de school (zie hiervoor het Schoolveiligheidsplan CVO Zuid-West Fryslân in de 
schoolwiki) kunnen leerlingen hun klacht bekend maken bij de leerlingenraad. De raad zorgt voor een eerste reactie 
naar de klager. Zo mogelijk probeert de raad de klacht zelf af te handelen. Indien daar aanleiding toe is, kan de klacht 
doorgegeven worden aan de afdelingsleider of de rector van de school, die vervolgens voor de afhandeling zorgt. De 
raad informeert de klager hierover.  
 

13.2 Veiligheid en integriteit 
Een veilige en vertrouwde leeromgeving is belangrijk voor leerlingen en medewerkers. In de schoolwiki zijn de 
documenten “Bijlage 1 Fysieke Veiligheid Gebouw en Omgeving CVO Zuid-West Fryslân” en “Schoolveiligheidsplan 
CVO Zuid-West Fryslân” te vinden, waarin beschreven wordt hoe we hieraan werken en waar we elkaar op mogen 
aanspreken.  


