Leerlingenstatuut 2022-2024

Vastgesteld door het college van bestuur op 19-04-2022
Instemming verleend door de ouder- en leerlinggeleding van de gmr-vo op 07-02-2022
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1. Inleiding
Dit leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling en van de school.
Dit leerlingenstatuut biedt de mogelijkheden om de rechtpositie van leerlingen te verduidelijken en
te verbeteren. Het leerlingenstatuut werkt op drie manieren:
Het voorkomen van problemen;
Het oplossen van problemen;
Het uitsluiten van willekeur.
Naast al hetgeen gestelde in dit leerlingenstatuut, wordt eveneens verwezen naar de huishoudelijke
reglementen c.q. schoolregels van elke school afzonderlijk.
2. Begrippen
In het leerlingenstatuut wordt onder de volgende begrippen verstaan:
- bevoegd gezag: Het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep
Groningen (hierna: Openbaar Onderwijs Groningen);
- de school: een instelling van Openbaar Onderwijs Groningen waar voortgezet onderwijs wordt
gegeven, met alles wat daaronder valt;
- het schoolgebouw: een gebouw van Openbaar Onderwijs Groningen waar voortgezet
onderwijs wordt gegeven, met alles wat daaronder valt;
- de schoolleiding: diegenen die de leiding hebben over de school, waaronder in ieder geval de
rector valt;
- leerlingen: alle aan de school ingeschreven personen die onderwijs volgen;
- ouders: de ouders, voogden en verzorgers, althans wettelijke vertegenwoordigers van de
leerlingen;
- personeelsleden: onderwijsgevende en onderwijs ondersteunende medewerkers, stagiaires,
vrijwilligers en medewerkers die vanuit andere partijen op de school zijn gestationeerd dan
wel gedetacheerd zijn;
- docenten: de aan Openbaar Onderwijs Groningen verbonden leraren en andere
personeelsleden met een lesgevende taak;
- teamleider/conrector: een personeelslid belast met de leiding over een gedeelte van de
school;
- mentor: docent, aangewezen om een leerling of een groep leerlingen gedurende het
schooljaar extra te begeleiden;
- schoolregels: de gedragsregels zoals jaarlijks vermeld in de schoolgids van de school;
- leerlingenraad: groep leerlingen gekozen of spontaan georganiseerd die de belangen van alle
leerlingen behartigt, zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet medezeggenschap op scholen;
- gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR-VO): het vertegenwoordigend orgaan van
alle scholen voor voortgezet onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen, zoals bedoeld in
de Wet medezeggenschap op scholen;
- medezeggenschapsraad (MR): het vertegenwoordigend orgaan per school, zoals bedoeld in
de Wet medezeggenschap op scholen;
- grensoverschrijdend gedrag: intimidatie, seksueel misbruik, radicalisering, discriminatie,
fysieke en mentale agressie en elk ander gedrag dat door de wet als zodanig wordt benoemd.
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3. Algemeen
1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en de plichten van de leerlingen van Openbaar Onderwijs
Groningen in het Voortgezet Onderwijs dan wel verwijst naar de rechten en plichten die in andere
documenten van Openbaar Onderwijs Groningen zijn opgenomen. Indien deze documenten al
opgesteld zijn, zullen deze op de website van Openbaar Onderwijs Groningen te lezen zijn.
2. De doelen van het leerlingenstatuut zijn gericht op het voorkomen dan wel het oplossen van
problemen en alsmede op het uitsluiten van willekeur.
3. Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag gaat pas tot
vaststelling dan wel wijziging van het statuut over nadat de GMR-VO, conform artikel 13 lid 1 sub e
van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), instemming heeft verleend.
4. Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle aan de scholen voor voortgezet onderwijs van
Openbaar Onderwijs Groningen ingeschreven leerlingen en geldt ten opzichte van het bevoegd gezag
en alle aan de school verbonden organen en personeelsleden. Het leerlingenstatuut geldt in en buiten
de schoolgebouwen en -terreinen bij alle activiteiten die van de school uitgaan. De uitwerking van een
aantal bepalingen uit dit leerlingenstatuut zal per onderwijslocatie verschillen. Bij deze invulling
hebben de MR’en op basis van de Wms een formele rol, maar ook daarbuiten worden zij zo goed als
mogelijk betrokken.
5. Het leerlingenstatuut is bindend voor:
- de leerlingen;
- de docenten;
- het onderwijsondersteunend personeel;
- de schoolleiding;
- het schoolbestuur;
- de ouders;
- de vrijwilligers;
- overige medewerkers die in (tijdelijke) opdracht voor Openbaar Onderwijs Groningen werken,
zulks behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen.
6. Het leerlingenstatuut treedt in werking na vaststelling door het bevoegd gezag en heeft een
geldigheidsduur van twee jaar.
7. Dit leerlingenstatuut kan voor elk deel tussentijds worden gewijzigd op voorstel van de GMR-VO.
Een voorstel tot wijziging wordt aan het bevoegd gezag aangeboden. Het bevoegd gezag kan, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 3.3, het leerlingenstatuut wijzigen nadat het daartoe een
voorstel heeft ontvangen. Het bevoegd gezag kan ook zelf de GMR een voorstel doen.
8. Het bevoegd gezag legt het leerlingenstatuut tijdig voor het verstrijken van de geldigheidstermijn
aan de GMR-VO voor, waarbij conform artikel 3.7 wijzigingen kunnen worden voorgesteld. Indien het
leerlingenstatuut na een periode van twee jaar niet wordt aangepast, wordt het voor een periode van
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twee jaar in dezelfde vorm verlengd. Aangezien het leerlingenstatuut elke twee jaar wordt
vastgesteld, dient deze tijdig geagendeerd te worden.
9. Alle leerlingen kunnen voorstellen en suggesties via de leerlingenraad doen. Dit kan gaan over alle
zaken die zich afspelen op school. De schoolleiding dient binnen een redelijke termijn te reageren op
de mede door de leerlingenraad gedane suggestie(s). Voordat de schoolleiding een besluit naar
aanleiding van deze suggestie(s) neemt, worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld het
betreffende voorstel toe te lichten. Zo nodig verwijst de schoolleiding de leerlingen naar de (G)MR.
10.Het leerlingenstatuut wordt door het bevoegd gezag gepubliceerd op de website van Openbaar
Onderwijs Groningen. Op de websites van de scholen wordt hiernaar verwezen.
4. Rechten en plichten
1. Bij strijdigheid van dit leerlingenstatuut met wettelijke bepalingen of met de statuten van Openbaar
Onderwijs Groningen wijken de bepalingen van dit leerlingenstatuut.
2. Het leerlingenstatuut laat de rechtspositie van het personeel onverlet.
3. De leerlingen genieten de rechten en zijn gehouden aan de plichten die voortvloeien uit de
onderwijsovereenkomst die met het bevoegd gezag met de inschrijving is gesloten.
4. De leerlingen houden in hun gedrag en hun uitlatingen rekening met het openbare karakter van de
school. In de schoolgids van de betreffende school staat dit beschreven.
5. De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de schoolregels. Zij hebben het recht ingerichte
organen aan te spreken inzake klachten of geschillen.
6. De leerlingen zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan alle personen in de school. Ook dienen zij
met zorg om te gaan met alle goederen van elkaar, van alle personen in de school en alle goederen in
de school.
5. Toelating
De toelating van leerlingen is geregeld in het protocol ‘Toelatingsbeleid’.
6. Aanwezigheid van leerlingen
1. Leerlingen zijn verplicht, onder verwijzing naar artikel 2 lid 3 Leerplichtwet, de lessen volgens het
voor hen geldende lesrooster te volgen, tenzij er een andere regeling is getroffen.
2. Tijdens pauzes, lesuitval en roostervrije uren zijn leerlingen vrij in het gebouw te blijven of het
gebouw te verlaten, tenzij anders is overeengekomen.
5

7. Veiligheid
1. De leerlingen gedragen zich naar de gegeven voorschriften betreffende de veiligheid in het gebouw
en zodanig dat de veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Voorts dienen zij mee te werken aan
het behoud en onderhoud van de veiligheid.
2. Ook buiten het gebouw – het buitenterrein en het betreffende terrein bij externe activiteiten –
dienen alle aanwezige in artikel 3.5 genoemde personen zich naar de veiligheidsvoorschriften te
gedragen.
3. Elke school heeft een eigen veiligheidsplan.
8. Schade
Het bevoegd gezag heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor schades afgesloten. Per situatie
bekijkt het bevoegd gezag of er wel of niet wordt overgegaan tot aansprakelijkstelling.
9. Regels over het onderwijs
1. De leerlingen hebben recht op docenten die zich inspannen om behoorlijk onderwijs te geven.
Onder behoorlijk onderwijs wordt verstaan:
- redelijke verdeling van de lesstof over lessen;
- goede en passende presentatie en duidelijke uitleg van de stof;
- keuze van geschikte leermiddelen;
- aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof;
- aankondiging van toetsing;
- de docent houdt orde;
- de docent is in staat te werken met relevante ICT;
- de docent heeft oog voor de individualiteit en sociale behoeftes van de leerlingen.
2. Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een
behoorlijke wijze vervult, dan mag dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld bij de
schoolleiding.
3. De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen de leerling(en) een reactie op de in het vorige lid
bedoelde klacht.
4. Is deze reactie naar het oordeel van de leerling niet afdoende of wordt deze reactie niet tijdig
gegeven waardoor de leerling zich mogelijk gedupeerd voelt, dan kan hij zich wenden tot de
klachtenfunctionaris via klachten@o2g2.nl.
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10. Het volgen van onderwijs door leerlingen
1. De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken dat
gebaseerd is op een overdracht van informatie die ordelijk moet verlopen.
2. Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de docent
verplicht worden de les te verlaten of krijgt een andere strafmaatregel in gelijke verhouding met zijn
overtreden, zulks met inachtneming van artikel 13 van dit statuut. Te dezer zake wordt eveneens
verwezen naar de schoolregels van de betreffende school.
11. Toetsing, beoordeling, rapportage, bevordering, PTA, examenreglement
1. Voor wat betreft de toetsing, beoordeling en rapportage gelden de kaders toetsbeleid zoals deze te
vinden zijn in de schoolgids van de betreffende school. Genoemde kaders zijn nader ingevuld door de
scholen. Voor wat betreft dit laatste wordt verwezen naar de websites van de afzonderlijke scholen.
2. De school stelt de criteria vast waaraan een leerling moet voldoen om naar het volgende leerjaar te
kunnen overgaan. Deze criteria worden jaarlijks aan het begin van de cursus, uiterlijk 1 oktober van
het schooljaar aan de leerlingen kenbaar gemaakt via de website van de school.
3. Elk jaar wordt het programma van toetsing en afsluiting (PTA) in het kader van het eindexamen voor
1 oktober aan de leerlingen bekend gemaakt via de website van desbetreffende school, voor zover dit
programma in het desbetreffende cursusjaar wordt afgenomen. Het examenreglement wordt met het
PTA bekend gemaakt.
12. Huiswerk
1. De docenten zorgen voor een redelijke totale belasting aan huiswerk. Hierbij wordt rekening
gehouden met het maken van werkstukken en het maken van proefwerken.
2. De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit voor aanvang
van de les aan de docent.
3. Sancties met betrekking tot het niet of onvoldoende maken van huiswerk worden ter beoordeling
van de docenten overgelaten, zulks met inachtneming van hetgeen gestelde in het volgende artikel.
13. Sancties
1. Aan de leerling die de in het gebouw geldende regels niet nakomt en/of zich niet houdt aan wat in
dit reglement is opgenomen, kan een sanctie worden opgelegd. Bij een sanctie kan gedacht worden
aan een maatregel zijnde een extra of vervangende opdracht tot in het meest verstrekkende geval
verwijdering.
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2. De schoolleiding, teamleiders, docenten en ander personeel op de scholen zijn bevoegd om de op
de betreffende school geldende normen te handhaven.
3. Bij het opleggen van een sanctie moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst
van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de sanctie.
4. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de sanctie gegeven wordt.
5. Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een sanctie is opgelegd of niet voldaan is aan een
of meer van de bepalingen als genoemd in de artikelen 13.3 en 13.4, kan hij dit ter beoordeling
voorleggen aan de schoolleiding.
6. Een leerling die zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag, kan worden geschorst of
verwijderd. In dat geval is het protocol ‘schorsing en verwijdering’ van toepassing, zoals deze te vinden
is op de website van de Openbaar Onderwijs Groningen.
14. Privacy
Inzake de privacy wordt verwezen naar het Privacyreglement zoals deze te vinden is op de website
van Openbaar Onderwijs Groningen.
15. Klachten
Inzake klachten wordt verwezen naar de Klachtenregeling zoals deze te vinden is op de website van
Openbaar Onderwijs Groningen.
16. Inspraak
In het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement heeft het bevoegd gezag regels
vastgelegd ten aanzien van de rechten en plichten van de leerlingen in de medezeggenschapsorganen.
17. Instellingen van de leerlingen
Binnen de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen kunnen op initiatief van leerlingen commissies
worden opgericht. Dit gebeurt niet eerder dan nadat hier overleg over is gevoerd met de schoolleiding.
Daarbij dienen in ieder geval de samenstelling, de taak en de verantwoordingsplicht te worden
geregeld.
18. Vrijheid van meningsuiting
1. Voor de leerlingen geldt vrijheid van mening behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet en met inachtneming van andermans persoonlijke integriteit. Uitingen die discriminerend of
beledigend zijn voor (groepen) personen of religies worden niet toegestaan. Indien er sprake is van
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discriminatie, pesten, of belediging kunnen door of namens de schoolleiding passende sancties
getroffen worden.
2. Met inachtneming van het gestelde onder artikel 18.1 dienen leerlingen elkaars mening en die van
anderen te respecteren.
3. Het is verboden om in het schoolgebouw of op het terrein van de school propaganda te maken voor
organisaties die discriminatie beogen of anderen daartoe aanzetten.
4. Wie zich door een ander beledigd of gediscrimineerd voelt, kan hiervoor terecht bij alle docenten,
de mentor en/of een vertrouwenspersoon.
19. Vrijheid van uiterlijk
1. Een ieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk.
2. De school kan kledingvoorschriften opstellen uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid, vanwege
het pedagogisch belang, ter bevordering van de onderlinge communicatie of voor het vaststellen van
de identiteit van leerlingen en medewerkers.
3. Het is een ieder binnen de school, op het terrein van de school of deelnemend aan activiteiten van
de school, verboden tekens of symbolen te dragen die kunnen worden uitgelegd als racistisch of
anderszins discriminerend, dan wel kledingstukken te dragen met daarop aanstootgevend dan wel
beledigende teksten.
20. Vrijheid van vergadering
1. Eenieder heeft het recht op vrijheid van vergadering.
2. Leerlingen kunnen de schoolleiding verzoeken een ruimte ter beschikking te stellen voor activiteiten
die te maken hebben met het onderwijs binnen de door de school gegeven mogelijkheden.
3. Gebruik van faciliteiten is slechts mogelijk na toestemming van het personeelslid dat
verantwoordelijk is voor de betreffende faciliteiten.
4. De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het
onjuist maken van de beschikbaar gestelde faciliteiten.
21. Schoolkrant
1. De schoolkrant is op de eerste plaats bestemd voor leerlingen, maar is ook beschikbaar voor andere
geledingen.
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2. De schoolkrant heeft een eigen redactie en een eigen redactiestatuut. Het redactiestatuut wordt in
samenwerking met de schoolleiding vastgesteld.
3. De wijze van publicatie kan in overeenstemming met de schoolleiding worden gerealiseerd.
22. Leerlingenraad
1. Op elke school hebben leerlingen het recht zich aan te sluiten bij een leerlingenraad. In het geval
dat er op een school geen leerlingenraad actief is, staat het leerlingen vrij een groep te vormen en zal
de school desgevraagd een bijeenkomst organiseren waar andere geïnteresseerde leerlingen heen
kunnen, zodat er meer over een op te richten leerlingenraad verteld kan worden.
2. Aan een leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in ieder geval een afsluitbare kast
ter beschikking gesteld.
3. Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de schoolleiding drukfaciliteiten, apparatuur
en andere materialen in redelijke mate gratis ter beschikking gesteld.
4. Activiteiten van de leerlingenraad mogen tijdens de lesuren plaatsvinden.
5. Leerlingraadsleden kunnen voor hun werkzaamheden lesuren vrij nemen met toestemming van de
schoolleiding.
6. Ter ondersteuning en begeleiding van de leerlingenraad kan de schoolleiding uit haar personeel een
schoolgriffier aanstellen. Het is de schoolgriffier enkel toegestaan om de leerlingenraad te assisteren
bij het opstellen van stukken. De schoolgriffier gaat niet over de inhoud.
7. Een leerling kan op grond van zijn/haar activiteiten in de leerlingenraad geen hinder ondervinden
van personen als genoemd in artikel 3.5.
23. Onvoorziene gevallen en geschillen
1. Indien zich gevallen voordoen waarin dit leerlingenstatuut niet voorziet, dan beslist het bevoegd
gezag. Het bevoegd gezag stelt de leerlinggeleding van de GMR-VO hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte. Aan het bevoegd gezag is ook de interpretatie van dit statuut opgedragen in de gevallen
waarin dit statuut niet een ander orgaan belast. Deze interpretaties kunnen vervolgens - indien nodig
- als wijzigingen c.q. aanvullingen worden voorgelegd.
2. Indien leerlingen, personeelsleden of aan de school verbonden organen menen dat het
leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, dienen zij het gerezen geschil op te lossen
met de betrokken perso(o)n(en) of orga(a)n(en) met wie het geschil gerezen is. Indien blijkt dat het
onderling oplossen van het geschil redelijkerwijs niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt verwezen naar
de Klachtenregeling zoals deze te vinden is op de website van Openbaar Onderwijs Groningen.
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