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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 op de schoolwiki van het Marne college. 
Het statuut treedt in werking op een door de rector te bepalen datum en heeft een 
geldigheidsduur van drie jaar. 
 
Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van de MR, de 
leerlingenraad, leerlingen (minimaal 50 leerlingen), de ouderraad, de afdelingsleider en 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 dezelfde vorm en geldigheidsduur 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.  
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1.2 Begrippen (in alfabetische volgorde en zoals bedoeld in de context van het 
statuut) 

Afdeling Unit binnen de school  

Afdelingsleider Leidinggevende van een afdeling 

Bovenbouw Klas 3 en 4 vmbo en klas 4 tot en met 5/6 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 

Huishoudelijke reglement Regels over de rechten en plichten van de personen en organen 
die deel uitmaken van het Marne college 

Leerlingen Alle bij het Marne college ingeschreven leerlingen 

Leerlingenraad Het vertegenwoordigend orgaan van de leerlingen  

Managementteam (MT) Rector en afdelingsleiders  

Medezeggenschapsraad (MR) Het wettelijk orgaan binnen de school ten behoeve van overleg 
en medezeggenschap 

Mentor/coach Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen bij begeleiding en 
volgen van de voortgang.  

Onderbouw klas 1 tot en met 3 havo/vwo en  klas 1 tot en met 2 vmbo 

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

Opdracht binnen 
handelingsdeel 

Omvat de stof die geheel verwerkt is. De weging hiervan is 
opgenomen in het programma van Toetsing (en Afsluiting) 

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

  

Rector Eindverantwoordelijke van het Marne college 

School Marne college te Bolsward 

Schoolgids De schoolgids geeft informatie over onderwijskundige en 
organisatorische zaken op Marne college. De schoolgids vind je 
op schoolwiki van het Marne college. 

Schoolwiki Digitaal platform (beveiligde omgeving) van het Marne college 
waarop alle informatie over het Marne college eenvoudig terug te 
vinden is voor medewerkers, leerlingen en ouders. 

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 behalve het weekend, met uitzondering 
van algemeen erkende feestdagen 

 

1.3 Rechten en plichten in algemene zin 
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag. Bij minderjarige leerlingen zijn formeel de 
ouder(s) 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.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weekeinde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_erkende_feestdag
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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 schoolgids 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.  
 
Wanneer het openbaar vervoer niet aansluit op de lestijden zoekt de leerling samen met de 
mentor naar een passende oplossing. In de schoolgids staan afspraken hierover. 
 
Afspraken rond verlof, ziekmelding en uitzonderlijke weersomstandigheden zijn beschreven 
in de schoolgids.  
 

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 
het leerlingenbureau. Aan het eind van de les meldt de leerling zich bij de docent. Dit kan 
ook aanleiding zijn tot een gesprek met de leerling en/of de ouders. 
 
De schoolgebouwen en het schoolterrein 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. Verdere afspraken staan in het reglement genotmiddelen (zie schoolwiki). Bij 
vermoedens van drugs/wapens/vuurwerk kan de school controle uitvoeren op tassen en 
kluisjes. Bij het constateren van het bezit van drugs, wapens of vuurwerk wordt altijd contact 
gelegd met de politie.  
 
Het gebruik van sociale media vereist zorgvuldigheid en respect. De richtlijnen voor sociale 
media staan op schoolwiki.  
 
 

4.3 Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van school en van de leerling is beschreven in de schoolgids  
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4.4 Kleding 
De school stelt regels op rond kleding waar nodig. In praktijkruimten dragen leerlingen de 
voorgeschreven werkkleding en indien van toepassing de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Tijdens de sportlessen dragen de leerlingen sportkleding.  
Zowel leerlingen als personeelsleden gaan volgens algemene fatsoensnormen gekleed. 

5. Somtoday en It’s Learning 
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 op de dag van de les in Somtoday. Mocht het 
huiswerk niet vermeld staan in Somtoday, dan kan de leerling geen aantekening krijgen. 
Indien een les uitvalt, dan noteert de docent in Somtoday het vervangende huiswerk voor die 
les opnieuw in de volgende les. Het in Somtoday 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. Somtoday is hierbij leidend.  
It’s Learning wordt gebruikt als digitaal platform voor het weergeven van planners, voor het 
inleveren van opdrachten, e.d.. 
 

5.2 Regels m.b.t. aan/afwezigheid en boeken vergeten 
Wanneer een leerling Ongeoorloofd Afwezig is, wordt dit door de docent in Somtoday 
weergegeven met een OA (Ongeoorloofd Afwezig). De mentor/coach van de leerling maakt 
met de leerling afspraken over het inhalen van de uren waarin hij ongeoorloofd afwezig was. 
Het Marne college werkt met een Verzuimprotocol. Dit staat weergeven op schoolwiki. 
Regels met betrekking tot te laat komen, huiswerk of boeken vergeten en de rol van het 
Leerlingenbureau in deze worden in dit verzuimprotocol weergegeven.  
Binnen de afdelingen kunnen specifieke afspraken van kracht zijn over het inhalen van 
gemiste lestijd of over het wegwerken van OA’s/OT’s, ook gerelateerd aan het al dan niet 
kunnen meedoen aan toetsen. De leerlingen en de ouders worden over deze afspraken 
geïnformeerd door de mentor/coach en/of tijdens ouderavonden. 

 

5.3 Cijfers 
De docent registreert de cijfers binnen 5 werkdagen na de toets in Magister. De leerling is 
verantwoordelijk voor het behalen van de toetsen binnen het lopende schooljaar. Indien zich 
bijzondere omstandigheden voordoen, kan deze termijn worden verlengd. Dit ter beoordeling 
van de afdelingsleider. 

 

5.4 Logboek 
De leerling heeft recht om het logboek in te zien en op een gesprek over het wijzigen van het 
logboek. Hiertoe kan de leerling een gemotiveerde aanvraag indienen bij de afdelingsleider. 
Bij minderjarige leerlingen is de ouder de aanvrager. 
 

6. Toetsing, beoordeling, rapportage 
6.1 Toetsing van de vordering van het onderwijs 
De school toetst de vorderingen 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); 
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• op het juiste niveau plaatsen (determinerende functie).  

 

6.2 Onderbouw 
In de vakgroepen worden de Programma’s van Toetsing Onderbouw (PTO) vastgesteld per 
leerweg. Deze worden elk jaar voor 1 oktober indien nodig herzien en vastgesteld.   

 

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 vooraf vastgesteld en door de 
docent tijdens de nabespreking van de toets gedeeld en toegelicht. 

• Het aantal repetities/toetsen dat een leerling per dag mag maken, is in de onderbouw 
één en in de bovenbouw twee. Indien bijzondere omstandigheden zich voordoen 
worden deze door of namens de afdelingsleider gemotiveerd aangegeven. 

• 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.  

• Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling kan hij dit binnen vier 
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 actueel 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 afdelingsleider. 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 staan opgenomen in de Overgangsnormen die elk 
schooljaar worden vastgesteld. De overgangsnormen staan op schoolwiki. 

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 op 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 een examenreglement vast en legt dit ter instemming voor aan de MR. Dit 
reglement bevat regels met betrekking tot de afname van het examen, het vaststellen van de 
cijfers, regels over verzuim bij examens, examenfraude, herexamen en over de 
mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het examen bezwaar te maken. Het 
examenreglement staat op schoolwiki.  

9. Schoolveiligheidsplan 
Leerlingen houden zich aan de geldende regels in de school. Disciplinaire maatregelen zijn 
opgenomen in het Schoolveiligheidsplan. Dit staat op schoolwiki. 
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10. Privacy 
10.1 Leerlingenregistratie 
Van alle leerlingen registreert de school gegevens. Leerlingen, en indien hij minderjarig is 
ook zijn ouders, kunnen deze gegevens inzien en vragen deze te wijzigen of te verbeteren. 
Afspraken over leerlingenregistratie staan in het Privacyreglement verwerking 
leerlingengegevens voor de scholen van de CVO Zuid-West Fryslân. 
 
De persoonsgegevens van leerlingen zijn alleen toegankelijk voor hen die hiervoor van de 
rector toestemming hebben gekregen. Dit kunnen zijn afdelingsleiders, leerlingbegeleiders, 
zorgcoördinator, decanen, mentoren, coaches, docenten van de betrokken leerling en 
medewerkers van de gemeenschappelijke dienst. Als richtlijn geldt dat iemand alleen 
toegang krijgt tot informatie over een leerling als dat vanuit de functie of taak relevant is.  
 
Marne college registreert de volgende algemene persoonsgegevens: 
Leerlingnummer; Naam; Voornamen; Roepnaam; Adres; Postcode + Woonplaats; Telefoon; 
Email-adres leerling; Geboortedatum; Geboorteplaats; Huisarts; Nationaliteit; Geslacht; 
Inschrijvingsdatum; Uitschrijvingsdatum; Klas en status dit jaar; Klas en status vorig jaar; 
Studieresultaten; Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres en Telefoon van 
ouder(s)/verzorger(s); en gegevens van de vorige school van de leerling zoals: Naam, Adres, 
Postcode en Woonplaats,  Soort school, Laatste klas, Diploma behaald in .., Profiel-/leerweg-
keuze, Afstudeerrichting, Gedoubleerd in.. Geplaatst in.., Resultaat. 
 
Aanvullende gegevens van leerlingen, bijvoorbeeld Cito-toets, intrede-toets, 
beroepskeuzetest, psychologische test enz. worden, door de functionaris die daarvoor 
aangesteld is, zorgvuldig bewaard en bewaakt. Deze gegevens beschouwen wij als een deel 
van het leerlingvolgsysteem. 
 
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de 
toegang daartoe is beperkt.  
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. Leerlingeninformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders of de leerling daar toestemming voor geven, 
tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  
 
In het privacyreglement leerlingengegevens is beschreven hoe de school omgaat met haar 
leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement 
staat op schoolwiki. 

11. Inspraak 
11.1 Leerlingenraad 
De leerlingenraad is een gesprekspartner voor de rector en het MT. De rector geeft de 
leerlingenraad inzicht in zaken die spelen voor leerlingen. De leerlingenraad geeft gevraagd 
of ongevraagd advies aan het MT. De leerlingenraad kan zich door de rector of een lid van 
het MT laten informeren. Leerlingen kunnen via de leerlingenraad onderwerpen ter 
bespreking inbrengen. 

 

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. MR-leden (leerlingengeleding) hoeven niet per sé lid te zijn van de 
leerlingenraad.  
 



9 
 

11.3 Leerlingengpanels 
De afdelingsleiders leggen met regelmaat specifieke aandachtspunten voor aan een 
gevarieerde groep van leerlingen uit de betreffende afdeling, het leerlingenpanel. Op die 
manier betrokken bij ontwikkelingen in een afdeling en wordt hun stem gehoord waar het 
gaat over zaken die spelen in de afdeling.  

12. Vrijheid van meningsuiting 
12.1 Algemeen 
Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten, mits dit niet in strijd is met de wet en respectvol 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 Publicatieborden 
Leerlingen mogen op beschikbare publicatieborden na toestemming van de conciërge, 
mededelingen die voor leerlingen van belang zijn, ophangen. Deze zijn niet in strijd met de 
grondslag of doelstelling van de school en niet discriminerend of beledigend van aard. 

13. Klachtenregeling 
13.1 Algemeen 
In de schoolgids en op schoolwiki staat de klachtenregeling van 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 op 
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 
leerlingenraad informeert de klager hierover.  

 

13.2 Veiligheid en integriteit 
Een veilige en vertrouwde leeromgeving is belangrijk voor leerlingen en medewerkers. Op 
schoolwiki staat in diverse documenten omschreven hoe we hieraan werken en waar we 
elkaar op mogen aanspreken.  
 
 
 
 
 
 
 


