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A. Algemeen 
 
 
Artikel 1 Betekenis 
 
Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van de leerling te verduidelijken 
en te verbeteren. 
 
 
Artikel 2 Begrippen 
 
In dit statuut wordt bedoeld met: 

directeur-bestuurder  het orgaan dat overeenkomstig de statuten de 
stichting bestuurt en het bevoegd gezag van de in-
stelling vormt 

directeur  de directeur die verantwoordelijk is voor het on-
derwijs en het personeel 

deelschoolleider  een leidinggevende die verantwoordelijk is voor de 
dagelijkse gang van zaken in een deelschool 

leerlingencoördinator  een leraar verantwoordelijk voor de leerlingenzaken 
in de deelschool 

leraren       medewerker met een onderwijstaak 
leerling      de leerling die op de school staat ingeschreven  
leerlingenraad    een uit en door de leerlingen gekozen groep  
gemeenschappelijke medezeggen-     het vertegenwoordigend orgaan van de school, 
schap (GMR) zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggen-

schap Scholen  
mentor   leraar die aangewezen is om een leerling of een 

groep leerlingen gedurende het schooljaar te bege-
leiden 

onderwijsondersteunend personeel  medewerkers met een andere taak dan lesgeven  
ouders      ouders, voogden, feitelijke verzorgers 
rapport  de stand van zaken betreffende de cijfers op een 

bepaald moment 
school      Stad & Esch (Lyceum, Beroepencollege, 

Praktijkschool, VSO Meppel en Diever) 
 
 

Artikel 3 Procedure en geldigheidsduur 
 
Het leerlingenstatuut wordt, na advisering door de leerlingen en de medewerkers en na in-
stemming van de leerlinggeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 
school, vastgesteld door de directeur-bestuurder. 
 
Dit leerlingenstatuut geldt t/m 31 juli 2020. 
 
Indien er door het bestuur enerzijds of door de leerlingen en/of de medewerkers anderzijds 
vóór afloop van de geldigheidsduur wijzigingen worden voorgesteld, wordt het statuut op-
nieuw met beide partijen besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De 
leerlinggeleding wordt, op basis van zijn wettelijke bevoegdheden, om instemming gevraagd. 
Vervolgens wordt het gewijzigde en/of aangevulde statuut opnieuw door de directeur-
bestuurder voor een periode van twee schooljaren vastgesteld. 
 
Indien er door partijen voor afloop van de geldigheidsduur geen wijzigingen worden voorge-
steld, wordt het leerlingenstatuut geacht ongewijzigd opnieuw voor twee schooljaren te zijn 
vastgesteld. 
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Tussentijdse besprekingen en wijzigingen zijn mogelijk op basis van de bovenstaande 
procedure. 
 
 
Artikel 4 Toepassing 
 
Het leerlingenstatuut is bindend voor: 
 
 de leerlingen 
 de leraren 
 het onderwijsondersteunend personeel 
 de directeur 
 de deelschoolleiders 
 de directeur-bestuurder 
 de ouder(s)/verzorger(s) 
 
Dit geldt behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen. 
 
 
Artikel 5 Publicatie 
 
Het leerlingenstatuut wordt op de website gepubliceerd en ieder jaar bij de aanvang van het 
schooljaar op verzoek aan nieuwe leerlingen en nieuwe leraren uitgereikt. Dit geschiedt onder 
verantwoordelijkheid van de directeur. 
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B.                Regels over het onderwijs 
 
 
Artikel 6         Het geven van onderwijs door leraren 
 
1. De leerling heeft er recht op dat de leraren zich inspannen om goed onderwijs te 

geven. Het gaat hierbij om zaken als: 
 redelijke verdeling van de leerstof over de lessen 
 goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof 
 keuze van geschikte schoolboeken/digitale methode 
 klaarzetten van planners en opgeven van huiswerk in de elektronische leeromgeving 
 aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde leerstof 
 zorg voor een redelijke totale belasting aan huiswerk, waarbij rekening gehouden 

wordt met werkstukken 
 zorg voor een goed leerklimaat. 

2. Als een leraar of mentor naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak 
niet op een goede wijze vervult, dan kan dat door de leerling of de groep leerlingen aan 
de orde worden gesteld volgens de oplossingspiramide, dus eerst bij de leraar zelf, dan bij 
de mentor, de leerlingencoördinator en de deelschoolleider. 

3. Binnen een termijn van 10 schooldagen ontvangt de leerling een reactie op de klacht, 
waarbij op een schriftelijke klacht ook schriftelijk zal worden gereageerd. 

4. Is deze reactie naar het oordeel van de leerling niet afdoende, dan kan beroep bij de 
directeur worden aangetekend. 

5. Mail van leerlingen aan leraren moet binnen 5 schooldagen beantwoord worden. 
   
   
Artikel 7         Het volgen van onderwijs door de leerling 
 
1. De leerling is verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te 

maken. 
2. De leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de 

leraar verplicht worden de les te verlaten. 
3. Wanneer de leerling niet in de gelegenheid is geweest het opgegeven huiswerk te 

maken, dan mailt de ouder dit met redenen omkleed voor aanvang van de les aan de le-
raar. 

 
 
Artikel 8         Onderwijstoetsing 
 
1. Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo, van 4 en 5 havo en van 4, 5 en 6 vwo wordt voor 

wat het onderwerp toetsing betreft verwezen naar het Examenreglement en het Pro- 
gramma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

2. Toetsing van de leerstof kan op verschillende wijzen geschieden. 
3. Een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerling en de leraar inzicht te geven in 

hoeverre de leerling de leerstof begrepen en geleerd heeft. De oefentoets kan ook on- 
verwacht gehouden worden. 

4. Van overige toetsing moet tevoren duidelijk zijn hoe het cijfer geteld wordt bij het vast- 
stellen van een rapportcijfer of eindcijfer schoolexamen. 

5. Een ‘onverwachte’ overhoring betreft altijd behandelde en kort van te voren opgegeven 
leerstof. 

6. Een proefwerk wordt tenminste 5 schooldagen tevoren opgegeven en moet in Magister 
staan vermeld. 

7. Een leerling in de onderbouw krijgt maximaal 1 proefwerk (leertoets) per dag en maximaal 
4 per week (uitgezonderd de proefwerkweek en de inhaaltoetsen en herkansingen). Daar-
naast mag er nog wel een vaardigheidstoets worden afgenomen (geen leertoets). In de 
overige klassen wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de 
proefwerken over de schoolweken, waarbij 2 proefwerken op 1 dag slechts bij hoge uit-
zondering mogelijk kunnen zijn (uitgezonderd in de proefwerkweken). 
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8. De proefwerkstof bevat de behandelde leerstof die uiterlijk in de voorlaatste les voor het 
proefwerk is afgerond. 

9. De vorm van het proefwerk moet tevoren duidelijk zijn. 
10. De leraar moet voor de onderbouw de uitslag van een proefwerk of overhoring binnen 5 

schooldagen (van een verslag of werkstuk binnen 10 schooldagen) en voor de  bovenbouw 
binnen 10 schooldagen bekend maken en in de cijferadministratie van Magister gezet heb-
ben. 

11. Een proefwerk wordt altijd nabesproken. 
12. Een leerling heeft het recht om zijn gemaakte werk op school in te zien nadat het proef-

werk in de les is nabesproken en voordat het volgende proefwerk wordt afgenomen. Een 
leerling wordt in voldoende mate in de gelegenheid gesteld om opgaven en eigen (gecorri-
geerde) antwoorden te bestuderen voor een goede ontwikkeling van zijn leerproces. Waar 
het examenwerk betreft, wordt verwezen naar het PTA. 

13. De beoordeling geschiedt d.m.v. de cijfers 1 t/m 10 (op één decimaal nauwkeurig) of op een 
andere wijze (b.v. onvoldoende, voldoende enz.). 

14. De normen van de beoordeling van een toetsing worden door de leraar meegedeeld en zo 
nodig toegelicht. 

15. De leerling die het niet eens is met de beoordeling van een toetsing, tekent eerst bezwaar 
aan bij de leraar. 

16. Is de reactie van de leraar niet bevredigend, dan kan de beoordeling aan de leerlingencoör-
dinator worden voorgelegd. 

17. De leerling die met een voor de leraar of leerlingencoördinator aanvaardbare reden niet 
deelneemt aan de toets, is verplicht de gemiste toets in hetzelfde kwartaal in te halen op 
een door de leraar, na overleg met de leerling, vast te stellen datum en tijdstip (overho- 
ringen uitgezonderd). Mist de leerling zonder aanvaardbare reden een toets, dan ver- 
speelt hij zijn inhaalrecht en krijgt hij voor de gemiste toets het cijfer 1, tenzij de leraar hem 
alsnog de gemiste toets wil laten inhalen. 

18. Bij fraude wordt de toets ongeldig verklaard en gewaardeerd met een 1. 
19. Op de eerste schooldag na een vakantie van minimaal een week wordt voor de onderbouw 

geen toets afgenomen. 
 
 
Artikel 9         Werkstukken en praktische opdrachten 
 
Wanneer het maken van werkstukken en praktische opdrachten, van welke aard ook, onder- 
deel is van het onderwijsprogramma en meetelt in een rapportcijfer of eindcijfer schoolexa- 
men, dient tevoren duidelijk te zijn 1. aan welke normen een werkstuk moet voldoen, 2. wan- 
neer het gereed moet zijn en 3. wat er gebeurt bij niet of te laat inleveren. Bovendien wordt 
bekend gemaakt op welke termijn de leerling het gecorrigeerde werkstuk terug krijgt.  
 
 
Artikel 10       Rapporten 
 
1. Stad & Esch werkt met het zogenaamde voortschrijdend gemiddelde. Een rapport geeft 

de leerling daarom altijd een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken tot het mo- 
ment van rapportage. 

2. De cijfers worden hoogstens op één decimaal afgerond. 
3. Het is niet toegestaan dat een rapportcijfer op grond van slechts één cijfer wordt vastge- 

steld. Uitgangspunt voor het aantal proefwerken, uitgezonderd de beroepsgerichte vak- 
ken, is de hoeveelheid lesuren per week voor het betreffende vak. 

 
 
Artikel 11        Overgaan en zittenblijven 
 
Tevoren dient duidelijk te worden aangegeven aan welke normen een leerling moet voldoen 
om toegelaten te worden tot een hoger leerjaar. Hiervoor gelden de richtlijnen zoals die zijn 
gepubliceerd op de schoolwiki. 
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Artikel 12       Verwijdering op grond van leerprestatie 
 
1. Het is niet toegestaan een leerling op grond van onvoldoende leerprestaties van school 

te sturen. De directeur kan aan een leerling wel een advies geven zich voor een andere 
school of andere afdeling in te schrijven. 

2. De leerling die meer dan 3 jaar nodig heeft voor 2 opeenvolgende leerjaren, dient de af- 
deling te verlaten tenzij de lerarenvergadering van mening is dat handhaving in de huidi- 
ge afdeling gerechtvaardigd en verantwoord is. Dit artikel geldt niet voor de vmbo basis- 
en kaderberoepsgerichte leerwegen. 
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C.                Regels over de school als organisatie en gebouw 
 
 
Artikel 13       Toelating 
 
1. De directeur-bestuurder, gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt op 

voorstel van de directeur de criteria vast op grond waarvan een aspirant-leerling kan wor-
den toegelaten tot een bepaalde deelschool en tot een bepaald leerjaar. Deze regels en 
normen zijn vastgelegd in de Regeling Toelating. De GMR wordt, op basis van zijn wettelijke 
bevoegdheid, gevraagd om advies over het toelatingsbeleid. Voor toelating tot het eerste 
leerjaar geldt dat het basisschooladvies bindend is. 

2. De directeur stelt een toelatings- en plaatsingscommissie samen die adviseert over de toela-
ting en plaatsing van aspirant-leerlingen. 

3. De directeur draagt zorg voor voldoende informatie over de gang van zaken op school aan 
de aspirant-leerling en zijn ouders. 

4. Als een aspirant-leerling niet wordt toegelaten of als de plaatsing anders is dan gevraagd, 
dan geeft de commissie de gronden aan waarop deze beslissing is gebaseerd. Het basis-
schooladvies t.a.v. plaatsing is bindend. 

5. De aspirant-leerling en de ouders kunnen bij de directeur vragen om een herziening van 
deze beslissing en kunnen tegen het weigeringsbesluit bezwaar en beroep instellen op basis 
van de Algemene Wet Bestuursrecht. 

6. De directeur kan zich pas uitspreken over dit verzoek nadat de leerling en, indien deze min-
derjarig is, ook zijn ouders zijn gehoord en deze inzage hebben gehad in alle betreffende 
adviezen en rapporten. 

 
 
Artikel 14       Vrijheid van meningsuiting en uiterlijk 
 
1. Met inachtneming van respect voor de ander heeft een ieder de vrijheid zijn mening te ui- 

ten. 
2. Wie zich door een ander beledigd voelt, kan handelen volgens de in de ‘algemene klach- 

tenregeling’ van de school aangegeven procedures. 
3. De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen wanneer deze kleding aan veilig- 

heidseisen en gezondheidseisen moet voldoen. 
 
 
Artikel 15       Mededelingenborden 
 
Op de digitale schermen in de aula’s en op andere door de school aangewezen plekken kunnen 
leerlingen in overleg met leerlingencoördinatoren en/of conciërges mededelingen van niet 
commerciële aard publiceren. 
 
 
Artikel 16       Bijeenkomsten 
 
1. De leerling heeft het recht te vergaderen over zaken aangaande het schoolgebeuren. 
2. De directeur is bevoegd een bijeenkomst van leerlingen te verbieden indien deze het 

volgen van lessen door de leerlingen verhindert. 
3. Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst van leerlingen als 

de leerlingen dat toestaan. 
4. De directeur stelt voor een bijeenkomst van leerlingen een ruimte ter beschikking; een en 

ander binnen de feitelijke mogelijkheden van de school. 
5. De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte achter te laten zoals deze 

is aangetroffen. 
6. De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade. 
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Artikel 17       Leerlingenraad en gemeenschappelijk medezeggenschapsraad 
 
1. Aan een leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste overlegruimte, maar in ieder geval een 

afsluitbare kast ter beschikking gesteld. 
2. Op voorstel van de leerlingenraad stelt de directeur de raad een bepaald budget ter be- 

schikking. 
3. Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de directeur kopieerfaciliteiten, appa- 

ratuur en andere materialen in redelijke mate gratis ter beschikking gesteld na overleg met 
de conciërges. 

4. Leerlingen kunnen ook lid worden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
5. Leden van de leerlingenraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen voor hun 

werkzaamheden lesuren vrij krijgen na toestemming van de directeur. Toetsen mogen niet 
gemist worden. 

 
 
Artikel 18       Leerlingenregistratie en privacybescherming 
 
1. Gegevens van de leerling worden opgenomen in Magister (leerlingen-

administratieprogramma). 
2. Magister staat onder verantwoordelijkheid van de directeur. 
3. De directeur wijst een functionaris aan die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer. 
4. Een leerling heeft de bevoegdheid tot inzage van de gegevens die over hem zijn opge- 

nomen in het leerlingendossier in Magister en tot het doen van voorstellen aan de direc-
teur om correcties aan te brengen. Ouders hebben hetzelfde recht, en wel totdat de leer-
ling de leeftijd van 18 jaar bereikt.  

5. De directeur geeft binnen 5 schooldagen aan de betrokkene te kennen of de gewenste 
correcties al dan niet uitgevoerd zullen worden. 

6. Het leerlingendossier in Magister is toegankelijk voor: 
 de leraren van de betreffende leerling 
 de decaan 
 de zorgcoördinator 
 de leerlingencoördinator 
 de directeur-bestuurder, de directeur, de deelschoolleider of de medewerker die 

namens hen de bevoegdheid verkrijgt 
 de administratief medewerker die belast is met leerlingenzaken 
 de ouders totdat de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt  

Verder heeft niemand toegang tot het leerlingendossier in Magister, behoudens uitdruk-
kelijke toestemming van de directeur  en van de leerling. 

7. De basisscholen worden op de hoogte gebracht van de resultaten van hun oud- 
leerlingen. 

8. Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens over een leerling na de door de 
wet bepaalde periode vernietigd. 

 
 
Artikel 19      Orde 
 
1. De deelschoolleider legt de schoolregels voor een deelschool vast, nadat de mede-

zeggenschapsraad om instemming met de regels is gevraagd. 
2. Leidraad bij het opstellen van de schoolregels zijn redelijkheid, gelijkheid en rechtszeker- 

heid. 
3. Iedereen is verplicht de schoolregels na te leven en elkaar daar op aan te spreken. 
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Artikel 20       Ongewenste intimiteiten 
 
Een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen. 
Een veilige omgeving is ook nodig voor medewerkers van de school. Zij moeten er goed hun 
werk kunnen doen, én met plezier. Wij vinden seksuele intimidatie zo ernstig dat wij daar een 
aparte klachtenregeling voor hebben opgesteld.  
 
 
Artikel 21       Aanwezigheid 
 
1. De leerling is verplicht de lessen volgens het voor hem geldende rooster te volgen, tenzij 

er voor een bepaald vak een andere regeling is getroffen. 
2. De leerling kan bij de leerlingencoördinator wijzigingen in het rooster voorstellen. 
3. De leerling kan geen rechten ontlenen aan de roostertijden van het begin van het school-

jaar. Afspraken voor cursussen, muzieklessen e.d. zullen moeten worden verzet wanneer er 
tijdens het schooljaar nieuwe roosters ontstaan. 

4. Als een leraar binnen 5 minuten vanaf de begintijd van een les niet aanwezig is, dan 
wordt informatie ingewonnen bij de balie. De baliemedewerker stelt hiervan de betref-
fende leerlingencoördinator op de hoogte. 

5. Afwezigheid door ziekte dient door de ouders op de eerste dag van de ziekte vóór 8.00 
uur aan de administratie te worden gemeld. 

 
 
Artikel 22       Straffen en strafbevoegdheden 
 
1. Bij het opleggen van de straf dient een zekere verhouding te bestaan tussen strafmaat en 

de ernst van de overtreding. Ook dient er zo mogelijk een verhouding te bestaan tussen de 
aard van de overtreding, de soort straf en de herhaling van de overtreding. 

2. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf gegeven wordt. 
3. De bevoegdheid om een straf aan een leerling op te leggen komt toe aan de leraar, de 

mentor, de leerlingencoördinator, de conciërge, de deelschoolleider of de directeur als het 
de les van de leraar betreft en in andere gevallen aan de deelschoolleider of directeur.  

4. Wanneer een leerling uit een les wordt verwijderd, meldt hij zich aan het eind van die les 
bij de betreffende leraar. 

5. De leraar is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van de straf en gaat na af- 
loop van de straf hierover in gesprek met de leerling. 

6. Wanneer een leerling voor meer dan 1 les door de leraar uit de lessen wordt verwijderd, 
dient dit altijd in overleg met de deelschoolleider te geschieden. 

 
 
Artikel 23      Huisregels 
 
Naast de in dit leerlingenstatuut vermelde regels gelden ook huisregels die zijn uitgewerkt en 
opgenomen op de schoolwiki. (link toegevoegd) 
 
 
Artikel 24       Uitzonderingen 
 
Een aantal bepalingen in dit leerlingenstatuut (met name in hoofdstuk B, Onderwijs) zijn 
voor de Praktijkschool niet van toepassing. 
  

https://schoolwiki.stadenesch.nl/wp-content/uploads/sites/4/2015/05/Klachtenregeling-seksuele-intimidatie-augustus-2015-def.pdf
https://schoolwiki.stadenesch.nl/huisregels/
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D.       Handhaving van het leerlingenstatuut 
 
 
Artikel 25       Klachten 
 
1. Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut kan een ie-

der bezwaar aantekenen bij degene die zodanig heeft gehandeld. 
2. Voor de afhandeling van klachten kan een beroep worden gedaan op 

de klachtenprocedure van Stad & Esch. 

https://schoolwiki.stadenesch.nl/huisregels/?keyword=klachtenregeling#Klachtenprocedure
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