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Voor de Regionale Scholengemeenschap "Simon Vestdijk" Harlingen/ Franeker is het 

navolgende leerlingenstatuut van toepassing: 

 

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 - Begripsbepaling 

 

Dit leerlingenstatuut verstaat onder: 

"school": de RSG Simon Vestdijk te Harlingen/Franeker. 

"bevoegd gezag": als bedoeld in art. 1lid c en art. 42 b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en 

tevens het bestuur van de Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Noordwest-Friesland. 

"leerlingen": leerlingen die op school staan ingeschreven. 

"ouders": de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen. 

"kerndirectie": bestuurder en directeur(en). 

“directeur”: functionaris die eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen een sector van 

de school. 

"schoolleiding: directeur(en) + teamleiders 

“teamleider”; lid van de schoolleiding die eerst verantwoordelijk is voor een of meerdere afdelingen   

binnen de sector . 

"personeel": het aan de school verbonden onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 

"docenten": leden van het personeel die een onderwijstaak vervullen. 

“mentor”: de docent die belast is met een speciale begeleidende taak ten aanzien van (een groep 

van) specifieke leerlingen  

"geleding": alle leerlingen, alle ouders of al het personeel. 

"medezeggenschapsraad": de raad als bedoeld in art. 3 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs 

(WMO). 

"medezeggenschapsreglement": het reglement als bedoeld in art. 3 van de WMO. 

"leerlingenraad": een geledingraad, samengesteld uit en door de leerlingen, als bedoeld in art. 12 

van de WMO. 

"schoolgids/lesrooster": de schooldocumenten als bedoeld in art. 24 van de WVO. 

"inspectie": de inspecteur die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs als bedoeld in 

art. 113 van de WVO. 

 

Artikel 2 - Leerlingenstatuut 

 

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

ingeschreven op de RSG Simon Vestdijk te Harlingen/Franeker en bevat tevens de daaruit 

voortvloeiende opdrachten aan de andere geledingen en aan de directie. 

2. Het statuut is bindend voor alle geledingen, met inachtneming van het bij of krachtens de wet 

bepaalde. 

3. Het bestuur legt elke vijf jaar een voorstel voor aan de medezeggenschapsraad voor een 

leerlingenstatuut. 

Tussentijdse wijziging van het leerlingenstatuut is mogelijk op voorstel van de leerlingenraad, de 

medezeggenschapsraad en de schoolleiding. De bestuurder legt elke wijziging van dit statuut voor 

aan de geleding die het verzoek niet heeft ingediend. 

4. Het leerlingenstatuut ligt binnen de school ter inzage en is van de website te downloaden zodat  

iedereen er kennis van kan nemen. Een uittreksel van het statuut wordt opgenomen in de schoolgids 

 

 

 

 



2. GRONDRECHTEN 

 

Artikel 3 - Recht op informatie 

 

1. De schoolleiding 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 toelatingseisen, de cursusduur, over de mogelijkheden voor 

vervolgonderwijs, dan wel over het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid; de eventueel aan de 

toelating verbonden kosten, alsmede over andere aangelegenheden die van direct belang zijn voor 

de toekomstige leerling. 

2. De schoolleiding draagt er zorg voor dat exemplaren van de schoolgids (eventueel digitaal) aan de 

leerlingen worden uitgereikt. Ook het  lesrooster is digitaal beschikbaar. 

Het medezeggenschapsreglement en andere reglementen die voor leerlingen van belang zijn, liggen 

voor een ieder ter inzage op de administratie van de school en zijn via de website te downloaden. 

 

Artikel 4 - Recht op Privacy 

 

1. Er is op school een geautomatiseerd leerlingenregister. Het Privacy Reglement is hierop van 

toepassing. Slechts die gegevens worden vastgelegd die voor een goed functioneren van de school 

noodzakelijk zijn. Iedereen heeft het recht op inzage in de hem/haar betreffende gegevens, 

opgenomen in deze persoonsregistratie. Degene die inzage heeft gehad in zijn/haar 

persoonsgegevens, kan schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen 

indien deze feitelijk onjuist zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie. 

2. Het Privacy Reglement ligt op de administratie van de school en is voor een ieder ter inzage. 

3. Naast de registratie wordt ook een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem gehanteerd 

4. Het leerlingenregister en het leerlingvolgsysteem,zijn slechts (afhankelijk van de situatie beperkt) 

toegankelijk voor: 

- de desbetreffende leerling en indien deze minderjarig is, ook voor zijn/haar ouders/verzorgers; 

- de docenten van de desbetreffende leerling; 

- de schoolleiding; 

- het bevoegd gezag; 

- de inspecteur; 

- de daartoe door het rijk aangewezen personen met het oog op de financiële controle. 

Gegevens uit het register worden niet zonder toestemming van de leerling aan andere personen of 

instanties doorgegeven. 

5. Wanneer informatie over gedrag en/of schoolresultaten van de minderjarige leerling aan de 

ouders wordt doorgegeven, wordt de leerling, indien mogelijk, hiervan vooraf in kennis gesteld. 

 

Artikel 5 -  Vrijheid van vergadering 

 

Leerlingen hebben vrijheid van vergadering. In overleg met de schoolleiding worden afspraken 

gemaakt over tijd en plaats van vergadering, indien deze in de school en/of onder schooltijd 

plaatsvindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 6 -  Recht op meningsuiting 

 

1. Indien op de school een schoolkrant uitgegeven wordt, is die beschikbaar voor alle geledingen van 

de school. 

2. Er is een mededelingenbord waarop leerlingen, leerlingenraad en andere leerlingenorganisaties, 

zonder toestemming vooraf, mededelingen van niet-commerciële aard kunnen ophangen. Deze 

mededelingen mogen niet kwetsend zijn voor anderen. Zij mogen niet anoniem zijn en niet strijdig 

met de door de schoolleiding vastgestelde regels voor het mededelingenbord. 

3. Op het mededelingenbord kunnen tevens besluiten uit de vergadering van de schoolleiding en 

andere informatie of maatregelen die betrekking hebben op de rechten en plichten van leerlingen, 

gepubliceerd worden. 

4. Er is een ideeënbus voor leerlingen waarin iedereen wensen en opmerkingen met betrekking tot 

de school kan deponeren. 

 

Artikel 7 - Recht op medezeggenschap 

 

1. De kerndirectie geeft de mogelijkheid tot totstandkoming van een leerlingenraad op de school. De   

kerndirectie bevordert het functioneren van de leerlingenraad. 

2. Leerlingen hebben, op grond van het MR-reglement, recht op een vertegenwoordiging in de MR. 

3. De leerlingenraad is bevoegd gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de MR, met name 

over aangelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. 

4. Activiteiten van de leerlingenraad kunnen, wanneer niet anders mogelijk, en met instemming van 

de schoolleiding, tijdens lesuren plaatsvinden. 

5. De bestuurder stelt binnen het kader van de rijksvergoeding(en) en na overleg met de mr een 

budget aan de leerlingenraad ter beschikking, ter bestrijding van de noodzakelijke kosten die 

voortvloeien uit de taken en functies van de leerlingenraad in het kader van de medezeggenschap. 

6. De leden van de leerlingenraad mogen, uit hoofde van hun lidmaatschap van deze raad, op geen 

enkele wijze benadeeld worden in hun positie op school. 

7. De schoolleiding stelt de leerlingenraad in de gelegenheid desgewenst een maandelijks spreekuur 

te houden, waar leerlingen terecht kunnen met hun problemen en suggesties met betrekking tot die 

zaken waarmee de leerlingenraad zich bezighoudt. 

8. Over niet in art. 7 van de WMO genoemde aangelegenheden kan de leerlingenraad gevraagd en 

ongevraagd advies uitbrengen aan de MR en de bestuurder. 

 

 

3. HET ONDERWIJS: TOELATING, BEVORDERING, INHOUD, AFSLUITING 

 

Artikel 8 - Toelating en bevordering 

 

1. De openbare school is toegankelijk voor alle leerlingen. Discriminatie (ook) bij de toelating wegens 

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet 

toegestaan. 

2. Aan de toelating kunnen slechts eisen worden gesteld i.v.m. de vooropleiding c.q. de prestaties in 

de te volgen vakken. 

3. De kerndirectie is belast met het beleid ten aanzien van aanname, schorsing en verwijdering van 

leerlingen. 

4. De kerndirectie stelt voor plaatsing in de brugklassen een plaatsingscommissie in. Met betrekking 

tot de werkwijze en de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden door de plaatsingscommissie 

kunnen door de kerndirectie nadere regels worden gesteld. 

5. Bij toelating tot de andere leerjaren oordeelt de directeur over plaatsing van een leerling.  



6. Een besluit tot voorwaardelijke toelating of weigering van toelating wordt schriftelijk en met 

opgave van redenen aan de betrokkene, en indien deze minderjarig is ook aan de ouders, 

meegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep bij het bevoegd gezag wordt vermeld. 

7. Binnen 30 dagen kan een herziening van een besluit tot voorwaardelijke toelating of tot weigering 

van toelating worden aangevraagd door de leerling of door de ouders bij de directeur. Op dit verzoek 

wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen beslist, eventueel na overleg met de 

inspectie. Er wordt pas beslist nadat de leerling en/of ouders gehoord zijn en inzage hebben gehad in 

de betreffende adviezen en rapporten. 

8. In de brugklasgids wordt informatie gegeven over op grond waarvan toelating tot het eerste 

leerjaar plaatsvindt, over de samenstelling van de plaatsingscommissie en over de gang van zaken die 

tot plaatsing leidt. 

9. De toelating tot het eerste leerjaar en het hoogste leerjaar kan niet voorwaardelijk geschieden. 

10. Voorwaardelijke bevordering wordt uitdrukkelijk op het eindrapport vermeld. Bovendien wordt 

hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de ouders, waarbij wordt vermeld het tijdstip waarop 

definitief over de overgang zal worden beslist. 

12. De docentenvergadering, waarin over het overgangsrapport wordt vergaderd, beslist over de 

toelating van de leerlingen tot het volgende leerjaar en adviseert daarbij waar nodig over de te 

vervolgen loopbaan van de leerling. Dit advies kan bindend zijn. De leerling wordt van de beslissing in 

kennis gesteld. 

13. In art. 41 van het schoolreglement zijn nadere regels gesteld t.a.v. de verblijfsduur. 

 

Artikel 10 - Inhoud van het onderwijs 

 

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

geven, overeenkomstig het vastgestelde strategisch beleidsplan en het lesrooster. 

2. De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed te laten verlopen. 

3. Binnen de wettelijk vastgestelde mogelijkheden en de feitelijke mogelijkheden van de school kan 

elke gewenste vakkencombinatie worden gekozen. 

4. De school adviseert. De keuze van een leerweg  vindt plaats in overleg tussen de leerling, de 

ouders/verzorgers, de docenten die hem/haar lesgeven en de decaan. 

 

Artikel 11 - Huiswerk 

 

1. Leerlingen hebben de plicht het aan hen opgegeven huiswerk te maken. 

2. Docenten zien er op toe, dat het totaal van aan leerlingen opgegeven huiswerk geen onredelijke 

belasting voor de leerlingen oplevert. 

3. Het huiswerk wordt zoveel als mogelijk is over de week en over het schooljaar verspreid. 

4. Verder gelden de volgende specifieke huiswerkregels: 

a. Indien een leerling het huiswerk niet heeft gemaakt of niet bij zich heeft, moet hij/zij dit aan het 

begin van de desbetreffende les bij de docent melden, met opgaaf van reden. Bij minderjarige 

leerlingen bij voorkeur d.m.v. een schriftelijke verklaring van de ouders/verzorgers. Tevens kan de 

docent of de schoolleiding contact opnemen met de ouders/verzorgers. 

b. Indien de docent de reden niet aanvaardbaar vindt, kan hij/zij passende maatregelen nemen. 

 

Artikel 12 - Toetsing en beoordeling 

1. Een proefwerk is een schriftelijke toetsing over een afgeronde hoeveelheid leerstof, waarvan het 

cijfer meetelt voor het rapport. Proefwerken worden ten minste een week van tevoren opgegeven. 

Van deze termijn kan slechts om zeer dringende redenen en na overleg met de schoolleiding worden 

afgeweken. 

2. Een overhoring is een tussentijdse toets van eerder opgegeven huiswerk. 

3. Ten aanzien van proefwerken wordt aan de leerling duidelijk gemaakt, wat de betekenis daarvan is 

in het kader van de periodieke toetsing en/of beoordeling. Ook bij andere overhoringen wordt dit 



aangegeven. Bij proefwerken en werkstukken wordt van tevoren aangegeven welk deel van de 

leerstof de leerling moet beheersen. 

4. De leerling heeft het recht het gecorrigeerde werk in te zien en heeft recht op bespreking van het 

werk. 

5. Leerlingen en hun ouders hebben inzicht in  hun resultaten van alle vakken via magister 

6. De schoolleiding en/of docenten zorgen ervoor dat de leerling wordt ingelicht over de gronden 

waarop de beoordeling van de resultaten berust. 

7. De leerling ontvangt per jaar 1 of 2 rapporten waarop een overzicht wordt gegeven van de 

prestaties van de leerling voor alle vakken. Daarnaast vindt informatie over de resultaten plaats 

d.m.v. tussenrapporten en/of tien minuten spreekuren. 

8. Leerlingen hebben er recht op inzicht te krijgen in de wijze waarop cijfers voor een rapport tot 

stand komen. 

9. De schoolleiding zorgt ervoor dat de leerling voldoende gelegenheid heeft raad te vragen en 

inlichtingen te ontvangen over de studieresultaten. 

10. Indien de inlichtingen door de leerling en/of ouders onvoldoende worden geacht, of indien 

inlichtingen worden geweigerd, kan de leerling (of de ouders) de schoolleiding verzoeken een 

onderzoek in te stellen. Aan dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk gevolg gegeven en van de 

resultaten worden de leerling en de ouders zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. 

11. Indien de studieresultaten aanleiding geven tot het treffen van maatregelen, die tot betere 

studieresultaten zouden kunnen leiden, worden deze met de leerling en zo nodig met de ouders 

besproken. 

12. Verder gelden de volgende specifieke regels voor de periodieke toetsing en bevordering: 

a. Zodra de data van proefwerken zijn vastgesteld, worden deze aan de leerlingen meegedeeld. 

b. Per lesdag wordt niet meer dan één proefwerk gegeven, behalve als proefwerken in de toetsweek 

worden afgenomen. Afwijking van deze regel vindt slechts plaats om zeer dringende redenen en na 

overleg met de schoolleiding. 

c. Correctie en teruggaaf van het gecorrigeerde proefwerk dient binnen 10 werkdagen te geschieden. 

d. Wanneer een leerling door afwezigheid een proef niet heeft afgelegd, wordt die ingehaald op een 

door de docent na overleg met de leerling te bepalen tijdstip. 

e. In klas 1 en 2 worden niet meer dan 3 proefwerken per week opgegeven, inhaalproefwerken zijn 

hier niet bij inbegrepen 

 

Artikel 13 - Schoolonderzoek en examen 

 

De leerlingen ontvangen voor 1 oktober van het voorlaatste en laatste schooljaar het programma van 

toetsing en afsluiting en het examenreglement waarin alle regelingen t.a.v. het schoolexamen en het 

centraal schriftelijk examen zijn opgenomen. 

 

4. DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL 

 

Artikel 14 - Aanwezigheid in lessen 

1. Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen. Vrijstelling van 

het volgen van lessen kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften slechts worden gegeven 

door de schoolleiding. 

2. Leerlingen moeten er voor zorgen ook buiten de lessen, maar binnen de geldende lestijden van 

8,30 tot 16.00 uur, beschikbaar te zijn voor het afmaken of inhalen van werk en/of toetsen. 

3. De leerlingen en de docenten dienen tijdig (voor de aanvang van de les) in of bij het leslokaal 

aanwezig te zijn. Leerlingen die te laat zijn, worden geregistreerd. Bij herhaald te laat komen, kunnen 

door de schoolleiding disciplinaire maatregelen worden getroffen. De regels t.a.v. te laat komen, zijn 

bij de leerlingen bekend. 

4. Indien een leerling verhinderd is de school te bezoeken, wordt het leerlingenbureau daarvan tijdig, 

bij voorkeur op de dag zelf zo mogelijk voor aanvang van de lessen in kennis gesteld, door de ouders, 



of door de leerling zelf als deze meerderjarig is.. Als de reden van verhindering niet is gelegen in 

ziekte, moet aan de directeur schriftelijk verlof worden gevraagd voor de afwezigheid. 

5. De directeur is bevoegd om verlof te verlenen wegens "andere gewichtige omstandigheden" als dit 

om niet meer dan 10 dagen per schooljaar gaat en dit verlof niet plaats vindt direct na de 

zomervakantie. 

Bij verlof voor meer dan 10 dagen moet goedkeuring worden gevraagd aan de leerplichtambtenaar. 

6. Als een leerling (tijdelijk) niet in staat is bepaalde lessen geheel of gedeeltelijk te volgen, moet dit 

schriftelijk door de ouders worden gemeld. Als de schoolleiding het nodig acht, kan een nader 

onderzoek ingesteld worden. 

 

Artikel 15 - Lesuitval 

 

1. Lesuitval en tussenuren dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. 

2. Bij het uitvallen van lessen, als gevolg van de afwezigheid van docenten wordt zo snel mogelijk aan 

de leerlingen bericht gegeven. 

3. Leerlingen hebben het recht te worden opgevangen in de school in het geval van afwezigheid van 

docenten. 

 

Artikel 16 – Les vervangende en niet – les gebonden activiteiten 

 

1. Onder les vervangende activiteiten worden verstaan: activiteiten met verplichte deelname (die 

eventueel buiten het schoolgebouw kunnen plaatsvinden) en die naar aard en omvang 

redelijkerwijze geacht kunnen worden in de plaats te komen van de normale lessen en waarbij zowel 

de leerlingen als de docenten betrokken zijn. Onder niet-les gebonden activiteiten worden verstaan: 

activiteiten met vrijwillige deelname die buiten de lesuren en binnen of buiten het schoolgebouw 

plaatsvinden. 

2. De activiteiten worden georganiseerd door schoolleiding, docenten en leerlingen,. 

3. De activiteiten worden tijdig aangekondigd. Tevens wordt vermeld bij welke activiteiten de 

deelname verplicht is en wat de eventuele kosten zijn. 

4. Leerlingen hebben recht op voldoende begeleiding bij niet-les gebonden activiteiten. 

5. De schoolleiding stelt desgewenst ruimte beschikbaar voor niet-les gebonden activiteiten en zorgt 

voor voldoende begeleiding binnen de feitelijke mogelijkheden van de school. 

6. De leerlingen zijn verplicht de door hen in het kader van niet-les gebonden activiteiten gebruikte 

ruimten en materialen van de school opgeruimd achter te laten. 

 

Artikel 17 - Orde en gedragsregels 

 

A - Rechten 

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

betrekking hebben op hun positie binnen de school. 

2. Pauzes, vrije uren en tussenuren door lesuitval kunnen door de leerlingen doorgebracht worden in 

de daartoe door de schoolleiding aangewezen ruimten. 

3. De leerlingen hebben binnen de grenzen van redelijkheid recht op vrije kledingkeuze. Op grond 

van hygiëne- of veiligheidseisen kunnen door de schoolleiding bepaalde voorschriften worden 

gegeven. 

4. De leerlingen hebben recht op gelegenheid tot lichamelijke verzorging (toiletbezoek etc.). 

 

B - Plichten 

5. Indien een leerling naar het oordeel van de docent de voortgang van de les verstoort, kan hij/zij 

verplicht worden de les te verlaten en zich te melden bij het leerlingenbureau. 

6. Ieder is verplicht de door haar/hem gebruikte ruimten opgeruimd achter te laten. 



7. De leerling houdt zich op de terreinen, in de gebouwen van de school en bij activiteiten die onder 

de verantwoordelijkheid van de school gelden aan de door de school gestelde regels. 

8. Verder gelden de volgende specifieke orde- en gedragsregels: 

a. Leerlingen accepteren elkaar zoals ze zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras; er wordt niet 

gepest. 

 b. Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld tijdens de les. 

 c. Het misbruiken van mobiele telefoons als communicatiemiddel is niet aan de orde. 

 d. Op school worden geen foto’s of films gemaakt als daar geen toestemming voor is gegeven 

e. Leerlingen die tijdens de lessen ziek worden, moeten zich voordat ze naar huis gaan melden bij 

het leerlingenbureau en hun thuiskomst daarna telefonisch eveneens bij de administratie melden. 

f. Wie zich in de kantine niet gedraagt volgens de daar gestelde regels, kan de toegang tot de 

kantine voor kortere of langere tijd worden ontzegd. 

g. Alcohol en tabaksgebruik en/of bezit is slechts toegestaan op door de schoolleiding nader vast 

te stellen tijdstippen en plaatsen. Drugsgebruik en/of bezit is in de school en op de terreinen van 

de school en tijdens buiten de school georganiseerd activiteiten verboden. 

h. De school is niet aansprakelijk voor vermissing en beschadiging van goederen van leerlingen, 

waardevolle spullen moeten daarom niet onbeheerd achtergelaten worden. 

 

Artikel 18 - Schade 

1. Schade aan de gebouwen of bezittingen van de school, evenals schade toegebracht aan 

eigendommen van het personeel of leerlingen van de school, wordt op kosten van degene(n) die 

deze veroorzaakt heeft (hebben) hersteld. 

2. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen toegebrachte schade gelden de 

hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

3. De ouders van een minderjarige leerling die schade heeft veroorzaakt, worden hiervan door of 

vanwege de school in kennis gesteld. 

 

5. STRAFMAATREGELEN 

 

Artikel 19 - Disciplinaire maatregelen 

 

1. Tegen handelingen van de leerlingen in strijd met de voorschriften die binnen de school gelden, 

kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. 

2. Er moet een zeker verband bestaan tussen de aard van de opgelegde straf en de overtreding 

waarvoor deze straf wordt opgelegd. Ook moet er een redelijke verhouding bestaan tussen de 

zwaarte van de straf en de overtreding. 

3. De volgende disciplinaire maatregelen, opklimmend in zwaarte, kunnen aan de leerlingen worden 

opgelegd: 

- een waarschuwing 

- het verrichten van strafwerk 

- terugkomen in eigen (vrije) tijd 

- het ontzeggen van de toegang tot bepaalde lessen of bepaalde activiteiten voor een korte tijd 

- schorsing (voor maximaal een week) 

- definitieve verwijdering 

Elke vorm van lijfstraffen is uitgesloten. 

 

Artikel 20 - Schorsing 

 

1. De directeur kan een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste 1 week 

schorsen. 

2. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de leerling, en indien deze 

minderjarig is, ook aan de ouders. 



3. Bij schorsing voor een bepaalde periode langer dan 1 dag, dient de directeur hiervan het bevoegd 

gezag en  de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen in kennis te stellen. 

 

 

 

Artikel 21 - Definitieve verwijdering 

1. De directeur kan de leerling, die bij herhaling de voorschriften van de school overtreedt of die zich 

schuldig maakt aan ernstig wangedrag  definitief verwijderen. 

De verwijdering dient vergezeld te gaan van een duidelijke motivering. 

2. De directeur kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat deze, en 

indien deze minderjarig is, ook de ouders, in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld hierover te worden 

gehoord. 

3. De directeur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een voorstel tot 

definitieve verwijdering in kennis. 

4. Definitieve verwijdering van een leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende 

dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst. 

5. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de 

betrokkene, en indien deze minderjarig is, ook aan de ouders, meegedeeld. Daarbij wordt gewezen 

op de mogelijkheid te verzoeken om herziening van het besluit. 

6. Binnen dertig dagen na dagtekening van de mededeling betreffende definitieve verwijdering kan 

door de leerling en, wanneer deze minderjarig is, ook door de ouders, schriftelijk worden verzocht 

om herziening van het besluit. 

7. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, neemt het 

bevoegd gezag na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen een beslissing op het 

verzoek om herziening. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling en wanneer deze minderjarig is, ook 

de ouders, in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft c.q. hebben 

kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. 

8. Gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve 

verwijdering kan de directeur de betrokken leerling de toegang tot school ontzeggen. 

9. Een mag slechts worden uitgeschreven als leerling van de school, wanneer deze leerling elders is 

ingeschreven of van de leerplicht is vrijgesteld. Het bevoegd gezag heeft een inspanningsverplichting 

tot het inschrijven van de leerling op een andere school. 

 

6. RECHTSBESCHERMING 

 

Artikel 22 - Klachtrecht 

1. Klachten van leerlingen dan wel hun ouders of verzorgers over medeleerlingen, personeel of 

school worden zoveel mogelijk (afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht) eerst aan de leraar 

en/of mentor ter afdoening voorgelegd en vervolgens aan de sectorleiding. 

2. Op basis van de voor de school geldende klachtenregeling kan een leerling zich wenden tot het 

bevoegd gezag of de landelijke klachtencommissie. 

 

Artikel 25 - Slotbepalingen 

1. Dit statuut kan worden aangehaald als "Leerlingenstatuut regionale scholengemeenschap Simon 

Vestdijk en treedt in werking op 1 augustus 2012. 

2. In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet, wordt door de bestuurder in overleg met de  MR 

een voorziening getroffen. 

 

Harlingen, september 2018 

 

Vastgesteld op 1 september 2018 

Datum instemming MR 19 september 2018 


