Leerlingenstatuut Elzendaalcollege

Het leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het
Elzendaalcollege.
Het statuut geldt voor:
 de leerlingen
 het personeel
 de schoolleiding
 de ouders
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld binnen de medezeggenschapsraad. Leerlingen,
personeelsleden en ouders kunnen de schoolleiding en/of de medezeggenschapsraad vragen
wijzigingen aan te brengen in het statuut.
Aan het begin van elk schooljaar worden de leerlingen gewezen op het bestaan en de betekenis van
het statuut. Het leerlingenstatuut staat op de website van de school.

Verwachtingen
Op onze school komen elke dag veel mensen elkaar tegen. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig
en thuis voelt. Een goede sfeer is belangrijk om goed te kunnen werken en leren.
Daarom hebben we binnen beide vestigingen regels afgesproken, zowel voor het personeel als voor
de leerlingen. Zowel het personeel als de leerlingen worden aan het begin van het schooljaar
geïnformeerd over de regels die voor hen gelden. We verwachten van iedereen binnen onze school
dat hij zich houdt aan de afspraken en regels. Dat geldt ook bij schoolactiviteiten buiten het
schoolterrein en bij het gebruik van sociale media. Het personeel van de school (docenten en
onderwijsondersteunend personeel) ziet er in redelijkheid en rechtvaardigheid op toe dat de regels
door leerlingen worden nageleefd. Als leerlingen de regels niet naleven, kan het personeel in
redelijkheid en rechtvaardigheid een sanctie opleggen.

Algemene regels










Leerlingen volgen aanwijzingen van personeelsleden op en voeren opdrachten uit –met
name: huiswerkopdrachten- die personeelsleden geven.
Leerlingen lezen elke dag in Magister berichten en het opgegeven huiswerk.
Tijdens de lessen zijn mobiele telefoons uitgeschakeld, tenzij de docent anders aangeeft.
Er mogen geen foto’s of bewegende beelden gemaakt worden van leerlingen, personeel of
ouders zonder dat daarvoor toestemming is verleend.
Het in bezit hebben, het gebruiken van of het handelen in drugs of alcohol is ten strengste
verboden. Ouders en politie zullen in voorkomende gevallen onmiddellijk worden
geïnformeerd conform het convenant “Veilige School” en de betreffende middelen worden in
beslag genomen.
Indien nodig wordt er onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, in aanwezigheid van
de jeugdagent, een kluisjescontrole uitgevoerd.
Strafbare feiten worden gemeld bij de jeugdagent.
Er wordt op school niet gerookt.
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Regels voor de school en rechten van leerlingen
Het is binnen onze school ook belangrijk dat iedereen weet wat hij van anderen kan verwachten.
Sommige dingen vinden we voor leerlingen zo belangrijk, dat we ze in dit leerlingenstatuut hebben
opgenomen als regels voor de school en rechten van leerlingen.

Regels voor de school
De school zorgt ervoor dat leerlingen op de hoogte zijn van:
 De onderwijskundige en organisatorische structuur van de school
 De regels en procedures
 De toelatingscriteria, bevorderingscriteria en overstapprocedures/promotiecriteria
 De regels betreffende toetsing en cijfergeving
 Het PTA en het examenreglement.
De school zorgt voor:
 Een goed pedagogisch en didactisch klimaat.
 Het noteren van huiswerk door de docenten in Magister.
 Een redelijke en gespreide huiswerkbelasting. Hierbij wordt rekening gehouden met de
voorbereiding van proefwerken en met het maken van werkstukken en praktische
opdrachten.
 Regels voor toetsing
o Docenten maken duidelijk welke weging een toets of werkstuk heeft en aan welke
eisen een werkstuk moet voldoen.
o Docenten kijken een toets na binnen vijf werkdagen en een werkstuk binnen tien
werkdagen.
o Een leerling heeft recht op inzage van een toets en mag daarover vragen stellen.
o Er mag geen nieuwe toets gegeven worden over een leerstofonderdeel als dit nog
niet ter inzage en bespreking aan de leerlingen is voorgelegd.
o Tijdens toetsweken geldt een maximum van drie toetsen op een dag.
 Een rapportage betreffende de leerresultaten van de leerlingen aan het einde van elke
periode van elk schooljaar. De school zorgt ervoor dat de vorderingen van leerlingen tijdens
lesweken dagelijks te volgen zijn via Magister. Dit geldt niet voor de laatste toetsweek.
 Veiligheid in de gebouwen en op het schoolterrein.

Rechten van leerlingen
Leerlingen van het Elzendaalcollege hebben rechten, binnen het kader van de waarden die binnen
de school zijn afgesproken en die in de schoolgids zijn opgenomen.
 Het recht uitleg te vragen over de regels van de school of over de toepassing van de regels
 Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van kleding
 Het recht op school te vergaderen over zaken die de school aangaan. Daarbij hebben ze het
recht personeelsleden de toegang tot een vergadering te ontzeggen.
 Het recht op privacy volgens het Privacyreglement van OMO.
 Het recht in beroep te gaan tegen of een klacht in te dienen over maatregelen van de school.
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Recht om een klacht in te dienen
Een leerling die een klacht heeft, richt zich in eerste instantie tot degene tegen wie de klacht gericht
is. Als de leerling het niet eens is met de wijze waarop de klacht behandeld is, of als hij de klacht
niet durft te uiten tegen degene tegen wie de klacht gericht is, kan hij zich achtereenvolgens richten
tot:
 De mentor
 De coördinator
 De conrector
 De vestigingsdirecteur
 De rector.
Leerlingen of ouders, die een formele klacht tegen de school willen indienen, kunnen dit doen via de
“klachtenprocedure”. Deze is te vinden in de Schoolgids op de website.

Vertrouwenspersonen
Leerlingen en personeelsleden die problemen ondervinden op het gebied van seksuele intimidatie,
agressie en geweld, kunnen zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen binnen de school.
Deze zorgt voor een eerste opvang, geeft hulp en advies en begeleidt bij het indienen van een
klacht en/of inschakelen van een hulpverlenende instantie.
Leerlingen en personeelsleden kunnen ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon,
mevrouw T. Palmen.
Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-29 23 34 01 of via de mail: tpalmen@hetnet.nl.
Voor vragen met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en geweld kan ook contact
opgenomen worden met de vertrouwensinspecteurs, via telefoonnummer 0900-11 13 111.
Informatie over hoe de school handelt is te vinden in de “Regeling ter voorkoming van seksuele
intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie”. Deze is te vinden in de
Schoolgids op de website van de school.
Voor vragen met betrekking tot veiligheid kan contact opgenomen worden met De
Onderwijstelefoon, te bereiken onder nummer 06-88 04.

Regels
De regels per vestiging worden jaarlijks besproken met ouders en leerlingen en vervolgens tijdig
kenbaar gemaakt.
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