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Leerlingenstatuut Rembrandt College 

2014-2016  
 
ALGEMEEN 

 
 

1. BETEKENIS 
  
 Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen en de medewerkers van 

het Rembrandt College.   
 
 
2. DOEL 
  
 Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van de leerlingen te verd uidelijken en te 

verbeteren. Het Leerlingenstatuut werkt op 3 manieren:  
1. probleemvoorkomend  
2. probleemoplossend  
3. willekeuruitsluitend. 

 
 
3. BEGRIPPEN 

 
In dit statuut wordt bedoeld met:   
 leerlingen  

alle leerlingen die staan ingeschreven bij het Rembrandt College;   
   aspirantleerling 

aankomende leerling (bijv. leerling uit groep 8) 
 ouders 

ouders, voogden, feitelijke verzorgers; 
 onderwijs ondersteunend personeel [OOP] 

personeelsleden met een andere taak dan lesgeven;   
 onderwijzend personeel [OP] 

personeelsleden met een onderwijstaak;  
 directie 

rector en conrector; 
 schoolleiding; 

directie plus teamleiders (onderwijs en facilitair); 
 teamleider onderwijs 

De teamleider onderwijs is de leidinggevende van een onderwijsteam. De teamleider is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijsontwikkeling en - uitvoering en voor de uitvoering 
van het IPB (integraal personeels beleid). 

 teamleider facilitaire dienst 
De teamleider facilitaire dienst is de leidinggevende van het OOP. 

   leerlingbegeleider [LLB] 
De leerlingbegeleider is uitvo erend intern ondersteuningsverlener voor leerlingen met een teambrede 
ondersteuningsvraag of kwesties die verband houden met het niet- volgen van lessen door leerlingen,  
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draagt zorg voor de uitvoering van de afgesproken ondersteuningsplannen en is mentor-overstijgend  
aanspreekpersoon voor ouders en leerlingen. Tevens dient hij/zij als sparringspartner voor de mentor 
en leefstijldocent.   
 

 de ondersteuningscoördinator 
              De ondersteuningscoördinator is degene die namens de directie de professionele ondersteuning van    
              leerlingen bewaakt.  

 de verzuimbegeleider 
De verzuimbegeleider begeleidt leerlingen en kwesties die verband houden met het niet- volgen van 
lessen door leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen in de school. 

 schoolbestuur 
het bevoegd gezag; Gemeente Veenendaal of bij gemandateerde zaken de rector 

 leerlingenraad 
  De leerlingenraad is de officiële vertegenwoordiging van de leerlingen.  De leerlingenraad is op haar 

beurt vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad. 
 klachtencommissie 

Als leerlingen, ouders en personeelsleden hun formele klacht niet willen of kunnen bespreken met de 
docent, mentor, of lid van de schoolleiding dan kunnen zij deze klacht aan de klachtencommissie 
voorleggen. Een klachtencommissie doet objectief onderzoek naar de klacht.  

 vertrouwenspersoon 
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals sek suele intimidatie, discriminatie, 
racisme, pesten, agressie en geweld kunnen leerlingen en ouders een beroep doen op ondersteuning 
van de vertrouwenspersoon op sc hool of d e externe vertrouwenspersoon van de school (zie ook de 
informatiegids op de website) 

 medezeggenschapsraad 
het vertegenwoordigend orgaan van de hele school, zoals bedoeld in artikel 3 va n de Wet 
Medezeggenschap Scholen; 

 geleding 
een groepering binnen de school, bijvoorbeeld; alle leerlingen, alle ouders of al het personeel 

   mentor                                                                                                                                  
Mentoren begeleiden leerlingen op het gebied va n studievoortgang, veiligheid, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en welbevinden op school. Voor ouders en va kcollega's is de mentor het eerste 
aanspreekpunt. De mentor kan zich, indien nodig en wenselijk, gestructureerd laten ondersteunen door 
specialisten in de school. 

 decaan 
Het Rembrandt College heeft 2 decanen. Eén decaan werkt voor de leerlingen van de TL. De andere 
decaan voor de Basisvorming, Havo en VWO. De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding van 
leerlingen bij het ma ken van studiekeuzes (voorbeelden: TL, Havo of VWO, profielkeuze, sectorkeuze, 
vakkenkeuze) en voor de begeleiding van de keuze voor de vervolgopleiding (Loopbaanoriëntatie) 

 PTA: Programma van toetsing en afsluiting  
overzicht van de regeling van toetsen en examens in de bovenbouw, dit is altijd bindend. 

 
       Indeling van het jaar 
 

 Schooljaar 
Van het einde van de zomervakantie tot het begin van de zomervakantie in het volgende jaar. 

 Semester 
1 periode, gelijk aan een half schooljaar (2 clusters) 

 Cluster 
1 periode, gelijk aan ¼ schooljaar. Een cluster bestaat uit een aantal lesweken, daarna volgt er een 
CT-(toets)week.  
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4. PROCEDURE 
 
 Het leerlingenstatuut wordt op voorstel van de leerlingenraad en na instemming door de leerlinggeleding 

van de medezeggenschapsraad op basis van art 14.3:b vastgesteld door de directie.    
 
 
5.  GELDIGHEIDSDUUR 
 
 Het leerlingenstatuut wordt voor e en periode van twee schooljaren vastgesteld. Zonder op- of 

aanmerkingen wordt het statuut daarna weer voor eenzelfde periode vastgesteld. 
 
 
6.  TOEPASSING 
 
 Het leerlingenstatuut is bindend voor:  

-  de leerlingen  
-  de docenten  
-  het onderwijsondersteunend personeel  
-  de schoolleiding  
-  het schoolbestuur  
-  de ouders.  
 
Dit geldt behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen.    

 
 
7.  PUBLICATIE 
 
 Het leerlingenstatuut wordt op school gepubliceerd en bij de aanvang van het schooljaar aan een ieder, 

voor wie het leerlingenstatuut bindend is, uitgereikt, dan wel dig itaal ter beschikking gesteld. Het 
leerlingenstatuut is daarvoor opgenomen in de schoolgids. Dit geschiedt onder verantwoordelijkheid van de 
directie. De schoolgids inclusief het leerlingenstatuut wordt tevens gepubliceerd op de schoolwebsite. 
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REGELS BINNEN DE SCHOOLINSTELLING 
 

 
Binnen het Rembrandt College wordt van iedereen verwacht dat we ons zodanig gedragen dat we een bijdrage 
leveren aan h et DNA van de school. Medewerkers, ouders, leerlingen en (keten)partners van onze school. 
Daarnaast gelden de normale fatsoensnormen en wettelijke verplichtingen.  Het leerlingenstatuut is een verplicht 
document dat hierop voortborduurt. 
 
 
8. REGELS OVER HET ONDERWIJS  
 
8.1 De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te geven. Het gaat 

hierbij om zaken als: 
- redelijke verdeling van de lesstof over de lessen; 
-   goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof; 
- passende ondersteuning bij de verwerving en verwerking van de leerstof; 
- het aanleren van zelfstandigheid en samenwerken; 
-  werken volgens werkwijzers in de onderbouw en werken volgens PTA en periode-planner in de   

bovenbouw; 
-  de werkwijzers/periodeplanners zijn geplaatst in It’s Learning en worden up-to-date gehouden door de 

docent; 
-  aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde leerstof. 
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8.2 Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een goede wijze 

vervult, dan probeert de leerling/de groep leerlingen dit (mits mogelijk) met de docent te bespreken. Lukt 
dit niet of met onvoldoende resultaat dan meldt de leerling/de groep leerlingen dit bij de teamleider van de 
betreffende docent.  

8.3 De teamleider geeft binnen tien schooldagen de leerling(en) een reactie op de klacht.  
8.4 Leerlingen die voor een klacht géén of onvoldoende gehoor hebben gekregen (zie 8.3) kunnen terecht bij 

de directie of één van de twee leden van de klachtencommissie (de namen van de leden staan vermeld in 
de schoolgids). 
 
 

9. HET VOLGEN VAN ONDERWIJS DOOR DE LEERLINGEN   
 

9.1 De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om op de geplande momenten een goed onderwijsproces 
mogelijk te maken dat gebaseerd is op een overdracht van informatie die ordelijk moet verlopen. 

9.2 Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert wordt door de docent gecorrigeerd. 
Indien nodig wordt de leerling bestraft.  

9.3    Een leerling die een les of een toets mist door ziekte is zelf verantwoordelijk voor het navragen van het   
       huiswerk en/of het inhalen van de toets.  
 
 
10. ONDERWIJSTOETSING  
 
 IN DE ONDERBOUW: zie het PTD 
 
 IN DE BOVENBOUW:  zie het PTA 
 
10.1 Begrippen: 
           Toets: werk waarvoor de leerling een beoordeling krijgt. Er zijn meerdere soorten toetsen:    

- Centrale toets (CT): wordt afgenomen in een toetsweek. 
- Repetitie: toets over een of meer hoofdstukken afgenomen in het cluster.  
- Werkstuk: praktische opdracht die leerlingen zelfstandig of in g roepjes uitvoeren aan de hand van 

vooraf opgestelde criteria. 
- Spreekbeurt: als werkstuk, mondeling. 
- Schriftelijke (SO) of mondelinge (MO) overhoring:  betreft de leerstof die als huiswerk is opgegeven. 

Een overhoring wordt van te voren aangekondigd (uitzondering: de talen en wiskunde in de 
onderbouw mogen naast de geplande toetsen ook een onverwachte overhoring geven). 

10.2 De centrale toetsing in de onderbouw gebeurt in een toetsweek aan het eind van ieder cluster. In het 
cluster worden andersoortige toetsen  afgenomen.   

10.3 Een toets moet ten minste vijf schooldagen van te voren zijn opgegeven. 
10.4 De leerstof van een toets staat in de werkwijzer omschreven. 
10.5 In de week voor de toetsweek mogen er geen toetsen worden gepland en afgenomen. Inlevermomenten 

van opdrachten waar de leerling ee n beoordeling voor krijgt mogen ook niet in de week voor de 
toetsweek worden gepland. In geval van discussie tussen de docent en de klas beslist de teamleider van 
de betrokken docent. 

10.6 Een leerling mag maximaal één repetitie en één overhoring per schooldag krijgen, de CT-week staat hier 
buiten. Hier zijn tw ee CT’s op een dag toegestaan, daarnaast is nog één pr aktische opdracht (geen 
leerwerk) of één presentatie (geen leerwerk) toegestaan. Van deze regel kan, na goed overleg tussen 
leerling, docent en betreffende teamleider, worden afgeweken. 

10.7 Van een toets moet tevoren duidelijk zijn hoe het cijfer meetelt bij het vaststellen van het rapportcijfer. 
Dit staat aangegeven in de werkwijzer. 

10.8 Wanneer het maken van werkstukken van wat voor soort ook, onderdeel is van het onderwijsprogramma 
en meetelt voor een rapportcijfer, dan is tevoren schriftelijk aan de leerlin gen meegedeeld aan welke 
normen een werkstuk moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en wat er gebeurt bij niet of te laat 
inleveren. Een verwijzing naar het te maken werkstuk staat in de werkwijzer/periodeplanner/PTA. 

10.9 De docent maakt de uitslag van een CT/repetitie/overhoring binnen tien werkdagen bekend. 



 

 
- Leerlingenstatuut Rembrandt College versie 2014/2016 - Pagina 7 van 14 - 

10.10 Een toets wordt altijd nabesproken. Een leerling heeft het recht van inzage in een gemaakte toets. 
10.11 Een toets die voortbouwt op een vorige toets kan slechts worden afgenomen als d e vorige toets is 

besproken en de cijfers bekend zijn. 
10.12 Wie het niet eens is met de beoordeling van een toets, tekent bezwaar aan bij de docent. Komen docent 

en leerling er niet uit, dan gaat de leerling naar de teamleider van de docent. 
10.13 De leerling die met een voor de docent of schoolleiding aanvaardbare reden niet heeft deelgenomen aan 

een toets heeft recht alsnog aan de toetsing deel te nemen.  
10.14 Een leerling die betrapt wordt op fraude bij een toets of werkstuk wordt bestraft.  
10.15 Als een docent naar het oordeel van een leerling of e en groep leerlingen zich niet aan bovenstaande  

afspraken met betrekking tot de toetsing houdt, dan probeert de leerling/de groep leerlingen dit ( mits 
mogelijk) met de docent te bespreken. Lukt dit niet of met onvoldoende resultaat dan meldt de 
leerling/de groep leerlingen dit bij de betreffende teamleider.  

 
11. RAPPORTEN 

 
IN DE ONDERBOUW: zie hieronder 
 
IN DE BOVENBOUW:  zie het PTA 

 
11.1 Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn behaalde prestaties voor alle vakken over een 

bepaalde periode. Het rapport is gericht aan de leerling en aan de ouders van de leerling. Aan het eind 
van ieder cluster wordt een rapport uitgereikt.  

11.2 De cijfers worden gegeven met een decimaal achter de komma. Op het eindrapport worden de cijfers 
naar een heel getal afgerond (dit gebeurt volgens de examenregeling). 

11.3 De cijfers op h et eindrapport kunnen voor bepaalde vakken opgesteld worden op grond van een 
gemiddelde van de voorgaande rapporten; hierover dient tevoren duidelijkheid te worden gegeven.  

11.4 Rapportcijfers zijn gebaseerd op minimaal twee toetscijfers, de weging staat in de werkwijzer vermeld.  
 
 
TOETSING EN RAPPORTEN IN DE BOVENBOUW 
 
Bovenstaande vier punten gelden voor de onderbouw.  
De toetsing van de bovenbouw is beschreven in het PTA, dit is verplicht en bindend. 
 
12. OVERGAAN EN ZITTENBLIJVEN   
 
12.1 Iedere leerling dient op de hoogte te zijn van de overgangsnormen van zijn/haar klas. Deze worden ieder 

jaar kenbaar gemaakt in de schoolgids. 
12.2 Voor de bovenbouw zijn de overgangsnormen in het PTA opgenomen.  
 
 
13. DOORVERWIJZING OP GROND VAN LEERPRESTATIE   
 
13.1 Leerlingen kunnen op grond van onvoldoende leerprestaties (dus NIET voldoen aan de 

overgangsnormen) gericht bevorderd/gericht verwezen worden naar een andere afdeling of leerweg. Dit 
kan betekenen dat een leerling naar een andere school verwezen wordt.  

13.2 Na twee keer zittenblijven in eenzelfde leerjaar wordt de leerling verwezen naar een andere school. Dit 
gebeurt ook bij het blijven zitten in twee opeenvolgende leerjaren. 

 
 
14. HUISWERK   
 
14.1 De docenten die lesgeven aan een bepaalde klas, zorgen voor een redelijke totale belasting aan huiswerk. 

Hierbij wordt ook rekening gehouden met het maken van werkstukken. De verdeling van het huiswerk is 
ook af te lezen in de werkwijzer/periodeplanner. 
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14.2 De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit bij de aanvang van de 
les aan de docent. Indien de docent van de leerling de reden waarom de leerling het huiswerk niet heeft 
kunnen maken niet aanvaardbaar acht, kan er een sanctie worden opgelegd. 

 
   
 
REGELS OVER DE SCHOOL ALS ORGANISATIE EN GEBOUW 
 
15. TOELATING   
 
15.1 De directie stelt jaarlijks de criteria vast op grond waarvan een aspirantleerling kan worden toegelaten tot 

de school, tot een bepaalde schoolafdeling en tot een bepaald leerjaar. De criteria voo r toelating tot 
brugklas 1 worden vastgesteld in samenspraak met de drie andere VO-scholen in Veenendaal.  

15.2 De directie stelt een toelatingscommissie samen die adviseert over de toelating van aspirantleerlingen. In 
deze commissie zitten de conrector, de teamleiders brugklas 1 en de ondersteuningscoördinator. Zij 
kunnen eventueel advies inwinnen bij de schoolpedagogen, de dyslexiecoördinatoren en/of de 
dyslexiecoördinatoren. Deze commissie kan ook een beslissingsbevoegdheid worden toegekend.  

15.3 De schoolleiding draagt zorg voor voldoende informatie over de gang van zaken op school aan de  
aspirantleerling en zijn ouders.  

15.4 Als een aspirantleerling niet wordt toegelaten, dan geeft de schoolleiding de gronden waarop deze 
beslissing is gebaseerd.  

15.5 De aspirantleerling en de ouders kunnen bij de schoolleiding vragen om een herziening van deze 
beslissing.  

15.6 De schoolleiding kan zich pas uitspreken over dit verzoek nadat de leerling, en indien deze minderjarig is 
ook zijn/haar ouders, zijn gehoord en deze inzage hebben gehad in alle betreffende adviezen en 
rapporten.  

 
 
 
16. VRIJHEID VAN MENINGSUITING   
 
16.1 Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten. De in de grondwet en internationale verdragen 

vastgestelde vrijheid van meningsuiting alsmede de bescherming van de persoonlijke leefsfeer moet door 
iedereen worden gerespecteerd. Wie zich door een ander in woord of geschrift beledigd voelt, kan een 
klacht indienen bij de klachtencommissie. 

 
 
   
17. VRIJHEID VAN UITERLIJK  
   
17.1 Een ieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk, binnen de geldende schoolregels (zie punt 26), waarbij 

de schoolleiding zich het recht voorbehoud bij bad- strand- of aanstootgevende kleding het gesprek aan 
te gaan dan wel de leerling verzoekt iets anders aan te trekken. 

17.2 De school kan bepaalde kleding verplicht stelle n wanneer deze kleding aan bepaalde gebruikers- of 
veiligheidseisen moet voldoen. (denk aan gymkleding of laboratoriumjas bij scheikunde) Dit dient da n 
opgenomen te zijn in de schoolregels. 

17.3 Vanuit het oogpunt van communicatie en identificatie op school is het belangrijk dat het gezicht van de 
leerling(en) herkenbaar is. Het is daarom niet toegestaan het gezicht te bedekken. Een goede 
communicatie tussen personeel en leerlingen is van essentieel belang in het leerproces. Voor de school is 
het bovendien noodzakelijk vast te kunnen stellen wie zich in het gebouw bevinden. 

17.4   Voortkomend uit punt 17.3 is het niet toegestaan om petten, mutsen of andere hoofddeksels in het    
          schoolgebouw te dragen.   
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18. SCHOOLKRANT   
 
18.1 De schoolkrant is in de eerste plaats bestemd voor leerlingen, maar is ook  beschikbaar voor andere 

geledingen.  
18.2 De schoolleiding is niet bevoegd een nummer van de schoolkrant of een publicatie ervan te verbieden. 
18.3 De schoolleiding mag, bij een stuk dat kwetsend kan zijn voor een ander en/of voor de naam van de 

school, in overleg met de redactie, een ingebracht stuk weigeren. 
18.4 Een leerling kan op grond van zijn/haar activiteiten in de schoolkrantredactie geen hinder ondervinden 

van personen genoemd in artikel 6 van dit leerlingstatuut. 
18.5 Het is de eigen verantwoording van de leerling om te bepalen of hij/zij voldoende tijd heeft om aan de 

activiteiten van de schoolkrant deel te nemen. Bij slechte resultaten kan in overleg met mentor worden 
besloten om uit de redactie te stappen.    

 
 
19. BIJEENKOMSTEN  LEERLINGENRAAD 
 
19.1 De leerlingenraad heeft het recht te vergaderen over zaken aangaande het schoolgebeuren en daarbij 

gebruik te maken van de faciliteiten van de school.  
19.2 Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst van leerlingen, als de leerlingen dat 

toestaan.  
19.3 De schoolleiding is verplicht vo or een bijeenkomst van leerlingen een ruimte ter beschikking te stellen, 

een en ander binnen de feitelijke mogelijkheden van de school.  
19.4 De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze achter te laten.  
19.5 De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade.  
  
 
20. LEERLINGENRAAD   
 
20.1 Aan de leerlingenraad wordt een vaste ruimte met een afsluitbare kast ter beschikking gesteld.  
20.2 Voor activiteiten van de leer lingenraad worden door de schoolleiding drukfaciliteiten, apparatuur en 

andere materialen in redelijke mate gratis ter beschikking gesteld.  
20.3 Activiteiten van de leerlingenraad kunnen, mits dit niet ten koste gaat van de schoolprestaties en in 

overleg gaat met de betrokken docenten en teamleiders, tijdens de lesuren plaatsvinden.  
20.4 Leerlingenraadsleden kunnen voor hun werkzaamheden lesuren vrij nemen, na overleg met hun 

teamleider. 
20.5 Een leerling kan op grond van zijn/ haar activiteiten in de leerlingenraad geen hinder ondervinden van 

personen genoemd in artikel 6 van dit statuut. 
20.6 Het is de eigen verantwoording van de leerling om te bepalen of hij/zij voldoende tijd heeft om aan de 

activiteiten van de leerlingenraad deel te nemen. Bij slechte resultaten kan in overleg met mentor worden 
besloten om uit de leerlingenraad te stappen.                  

 
 
 
21. LEERLINGENREGISTRATIE EN PRIVACYBESCHERMING   
 
21.1 Gegevens van leerlingen wo rden opgenomen in een beschermd leerlingenregister. Voor gegevens 

verkregen bij de aanmelding van de leerling wordt toestemming gevraagd van de ouders en/of 
verzorgers. 

21.2 Het leerlingenregister staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.  
21.3 De schoolleiding wijst een onderwijs ondersteunend personeelslid aan die vera ntwoordelijk is voor het 

dagelijks beheer.  
21.4 Een leerling heeft de bevoegdheid tot inzage van de gegevens die over hem en/of zijn ouders genoteerd 

zijn en het doen van voorstellen aan de schoolleiding om correcties aan te brengen.  
21.5 De schoolleiding geeft binnen vijf schooldagen aan de betrokkene(n) te kennen of de gewenste correcties 

al dan niet uitgevoerd zullen worden.  
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21.6 Indien de betrok kene(n) niet tevreden is/zijn met het antwoord van de schoolleiding kan/kunnen de 
betrokkene(n) zich direct wenden tot de vertrouwenspersoon.   

21.7 Het leerlingenregister is (gedeeltelijk) toegankelijk voor verschillende medewerkers in de school binnen de 
toegekende rollen. Het leerlingenregister is op te vragen door de leerling, indien de leerling minderjarig is: 
de ouders of gelijkgestelden. 

 Verder heeft niemand toegang tot het leerlingenregister, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de 
schoolleiding, met inachtneming van de wet op de persoonsregistratie.  

 
 
22. ONGEWENSTE INTIMITEITEN   
 
22.1 Een leerling heeft er recht op als persoon tegemoet te worden getreden. Indien de leerling zich gekwetst 

en/of geïntimideerd voelt door een benadering of intimiteit van de kant van medeleerlingen of 
schoolpersoneel, die de leerling niet gewenst heeft, dan kan hij zich via de mentor wenden tot een van de 
vertrouwenspersonen. De leerling kan zich ook re chtstreeks wenden tot een van de twee 
vertrouwenspersonen. 

 
 
23. AANWEZIGHEID   
 
23.1 Leerlingen zijn verplicht de lessen/activiteiten volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij er 

een andere regeling is getroffen.  
23.2   Tijdens pauzes, lesuitval en roostervrije uren zijn de leerlingen niet verplicht o p school te blijven. Deze 

regel is niet van toepassing op de leerlingen van brugklas 1, zij dienen op school te blijven.  
23.3 Als een docent te laa t is in de  les gaa t één leerling dit,  na 5 minuten, namens de klas melden bij de 

verzuimbegeleider in lokaal 000. De klas wacht zolang rustig bij het lokaal. 
 
 
24. STRAFMAATREGELEN   
 
24.1 Er kunnen verschillende straffen / sancties worden opgelegd, zie hiervoor 28. sancties. 
24.2 De bevoegdheid om een straf aan een leerling op te leggen komt alleen to e aan de schoolleiding, de 

betreffende docent, de leerlingbegeleider en de verzuimbegeleider.  
24.3 Een onderwijs ondersteunend personeelslid is bevoegd het gedra g van een leerling vanwege een 

overtreding van het leerlingenstatuut en/of de schoolregels bij de betreffende leerlingbegeleider aan de 
orde te stellen. Dit kan leiden tot een straf. 

24.4    Tegen een opgelegde straf kan een leerling rechtstreeks in beroep gaan bij de conrector. 
24.5 Een leerling mag niet dubbel gestraft worden voor een en dezelfde overtreding. Dus niet door de docent 

én ook nog de leerlingbegeleider. 
24.6 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 en de 
soort straf.  

24.7 Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf gegeven wordt.  
24.8    Bij de praktische uitvoering van een straf wordt met de mogelijkheden van de leerling rekening gehouden.  
24.9    Mogelijke sancties worden genoemd onder punt 28. 
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SCHOOLREGELS, HUISHOUDELIJKE REGELS EN SANCTIES  
 
 
25.      SCHOOLREGELS  

 
25.1 Iedereen is verplicht de schoolregels na te leven en aanwijzingen van het personeel op te volgen en een 

bijdrage te leveren aan het instandhouden van het “DNA” van de school 
25.2 Iedere leerling is verplicht om  op school zijn/haar Rembrandtpas bij zich te hebben.  
25.3 Respect voor jezelf, vo or anderen, voor je werkomgeving en vo or de doelstellingen van de 

schoolorganisatie staan centraal. 
Dat betekent dat je: 

- actief bijdraagt aan je eigen (onderwijs)leerproces en aan dat van anderen; afspraken nakomt, op 
tijd begint, verantwoordelijkheid neemt, anderen ondersteunt. 

-    Goed (=volgens de voorschriften en aanwijzingen) gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen 
(dienstverlening, computers, meubilair, lokaal en gebouw). 

-      De huishoudelijke regels van de school naleeft. 
-  Een actieve bijdrage levert aan het schoonhouden van alle verblijfruimtes van de  school. Dat 

betekent afval in de prullenbakken deponeren. De leerlingen volgen tijdens de pauzes de 
aanwijzigingen van de schoolstewards zonder discussie op (volgens de manier die is geleerd in de 
training om zo mt elkaar de verblijfruimtes schoon te houden. Voor de schoolstewards geldt dat zij 
zich actief inzetten om deze taak goed, zoals in een training aangeleerd is, uit te voeren.  

 
 
26.  HUISHOUDELIJKE REGELS   
 
26.1 Nederlands is op school de voertaal, tenzij in de lessen MVT onderwijskundig van belang is. 
26.2 Blijf van elkaar en andermans spullen af. Ook zogenaamde grapjes kunnen leiden tot grote mis-

(ver)standen. 
26.3 Treiteren, (cyber-)pesten en verbale agressie zijn uit den boze. We treiteren, pesten niet en zijn niet    
26.4 agressief tegen elkaar 
26.4 We eten en drinken alleen in de aula en in de centrale hal beneden.  
26.5 Het kauwen van kauwgom is niet toegestaan in de hele school.  
26.6 We ruimen onze eigen rommel op  
26.7 Het gebruik van de lift is alleen in bijzondere gevallen toegestaan met een liftpasje dat door  de 

administratie wordt verstrekt. 
26.8 Laat de lokalen en gebruikte apparatuur achter zoals je ze hebt aangetroffen (tenzij er door een docent 

of  medewerker een andere instructie wordt gegeven). 
26.9 Hang of berg je kleding (jas, das, regenkleding) op aan de kapstok of in je opbergkastje 
26.10 Het gebruik en zichtbaar dragen van mobiele telefoons, MP-3-spelers en “oortjes” is toegestaan in de 

aula, de centrale hal, de garderobe en in de gangen. Het gebruik van een mobiele telefoon in de eerder 
genoemde ruimtes levert geen geluidsoverlast op, dus het geluid staat op UIT.  
In de leslokalen is het gebruik van de mobiel alleen toegestaan met toestemming van de docent en alleen 
ter ondersteuning van het onderwijsproces (agenda, calculator e.d.).  
In de mediatheek is het gebruik van de mobiel niet toegestaan. Bij gebruik in de mediatheek en in de 
lokalen (zonder dat de docent daar toestemming voor heeft gegeven) de mobiel met simkaart in beslag 
genomen en één week door de verzuimbegeleider in ee n speciale kluis bewaard. Leerlingen die een 
gegronde reden hebben hun mobiel niet in t e hoeven leveren, kunnen met de verzuimbegeleider een 
andere strafmaatregel afspreken. Het maken van film- en geluidsopnames is in de hele school verboden.  

26.11 Tijdens de kleine en grote pauze ben je in de aula, in de overblijfruimte beneden of op het schoolplein. 
Niet in de lokalen en de gangen. 

26.12 Meerdere malen per dag aandacht besteden aan d e informatie op d e beeldkrant is belangrijk. Op de 
beeldkrant zie je de roosterwijzigingen en oproepen staan. Hiervoor is ook de It’s Learning te raadplegen. 

26.13 Plaats je fiets of scooter op de daarvoor aangewezen plaatsen. Zet je tweewieler degelijk op slot. 
26.14 Houd je niet onnodig op bij het NS-station. Maak gebruik van de beveiligde spoorwegovergang om naar 

het tegenoverliggende perron te lopen. 
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26.15 Door een uitzonderlijke situatie kan het voorkomen dat je één of meerdere dagen niet op school kan 
komen. Laat je ouders ruim vóór dat een dergelijke situatie zich voo rdoet een schriftelijk verzo ek tot 
vrijaf bij de mentor indienen.  (Let op! Schoolvakanties, -reizen en -uitstapjes vallen niet onder 
“uitzonderlijk”) 

26.16 De schoolregels gelden ook tijdens schoolreizen en schooluitstapjes. Daarnaast kunnen specifieke regels 
voor een reis worden opgesteld. Voordat de schoolreis start zal duidelijk worden gemaakt wat de  
consequenties van het overtreden van een regel zal zijn. 

26.17 In geval van een ernstige verdenking is de school gerechtigd om het opbergkastje van een leerling te 
openen, bij voorkeur in aanwezigheid van de leerling. 

26.18 Het maken va n film- en geluidsopnames is in de hele scho ol verboden. Verspreiding van materiaal 
waarop leerlingen, medewerkers of de school herkenbaar zijn en in diskrediet worden gebracht kunnen 
leiden tot verwijdering. 

 
 
27 REGELS MET BETREKKING TOT ROKEN, ALCOHOL, DRUGS, GOKKEN EN VUURWERK 

 
ROKEN 
 

27.1 In school wordt niet gerookt. Het Rembrandt College is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar 
niet worden gerookt. Roken is alle en toegestaan op het schoolplein in het rokersgedeelte bij de 
fietsenstalling. 

27.2 In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de directie. 
 
Wanneer iemand de regels over roken overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken. Bij herhaling volgt 
een gesprek en kan de leerling bestraft worden door nablijven na schooltijd, het maken van een extra 
opdracht of een schorsing. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld. 
 
ALCOHOL 
 

27.3 Op het Rembrandt College is het tijdens lesdagen en op tijden waarop werk ten behoeve van het 
onderwijs wordt verricht, niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Wanneer iemand onder 
invloed van alcohol verkeert, kan hij/zij niet goed werken of leren en hij/zij zou de veiligheid van zichzelf 
en anderen in gevaar kunnen brengen. 

27.4 Bij bijeenkomsten/feesten in het schoolgebouw wordt geen alcohol gedronken. Het is  verboden alcohol 
bij zich te hebben of voorafgaand aan de bijeenkomst gebruikt te hebben. Bij de ingang kan een 
blaasapparaat gebruikt worden om dit te controleren. 

27.5 Alcoholvrij is de norm. 
 
Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding en bij herhaling volgt een schorsing. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld. Wanneer de 
overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitslu iting van die a ctiviteit 
en/of van de volgende activiteit(en). 
 
CANNABIS 
 
Met cannabis wordt bedoeld: marihuana, weed, hasj en alle andere producten waarin cannabis is 
verwerkt. 

 
27.6 Het is volgens de wet verboden hasj of marihuana in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. In 

school, op het schoolplein en in de directe schoolomgeving is het bezit van cannabisproducten verboden. 
27.7 In school, op het schoolplein of in de directe schoolomgeving is men niet onder invloed van cannabis.  
27.8 Op klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere (feestelijke) bijeenkomsten verkeert 

men niet onder invloed van cannabis. 
 
Wanneer iemand de regels over cannabis overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding en bij herhaling volgt een schorsing. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld. Wanneer de 
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overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt uitsluiting van die activiteit en/of van 
de eerstvolgende activiteit(en). Wanneer er sprake is van handel (dealen) in cannabisproducten, schakelt 
de schoolleiding de politie in. Bovendien kan het leiden tot verwijdering 
 
OVERIGE DRUGS 
 

27.9 Het in bezit  hebben, verhandelen of gebruiken van hier niet met name genoemde wettelijke verboden 
stoffen, is in school, op het schoolplein of in de directe schoolomgeving niet toegestaan. 

27.10 In school, op het schoolplein of in de directe schoolomgeving is men niet onder invloed van drugs.  
 
Wanneer iemand de regels over overige drugs overtreedt, volgt een gesprek en schorsing. Wanneer de 
overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitslu iting van die a ctiviteit 
en/of van de eerstvolgende activiteit(en). Bij het gebruik van en het handelen in overige drugs schakelt 
de schoolleiding de politie in. Bij handel in overige drugs wordt een verwijderingsprocedure gestart. 
 
KANSSPELEN  
 

27.11 Gokken om geld of goederen in welke vo rm dan ook (kaartspelen, dobbelen, enz.) is verbo den in de 
school en op het schoolterrein. Gokken op bijeenkomsten die onder verantwoordelijkheid van de school 
worden georganiseerd, is in  principe verboden. De di rectie kan een uitzondering maken voor het 
organiseren van kansspelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. 
 
Wanneer iemand de regels over gokken overtreedt volgt een gesprek. Ouders worden altijd ingelicht. 
Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt een schorsing. Wanneer de overtreding 
tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit en/of van de 
volgende activiteit(en). 
 
 

27.12 VUURWERK 
 

Het in bezit hebben, het verhandelen en het afsteken van vuurwerk (dit geldt ook voor feestartikelen die 
lijken op vuurwerk) zijn in het schoolgebouw, op het  schoolterrein en in de onmiddellijke omgeving van 
de school verboden.  

 
Wanneer iemand de regels over vuurwerk overtreedt volgt een gesprek. Ouders worden altijd ingelicht. 
Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt een schorsing.  

 
 

28 SANCTIES (meerdere sancties zijn tegelijk mogelijk)  
 
28.1 Een stevig gesprek eindigend met heldere afspraken. 
28.2 Corvee doen (opruimen, opknappen, extra klussen). 
28.3 Lesontzegging (werken op school volgens een rooster, maar geen lessen mogen volgen). 
28.4 Schoolontzegging (schorsing, informatie naar de onderwijsinspectie). 
28.5 Melding bij leerplichtzaken (oneigenlijk verzuim, hulp bij het zoeken naar een geschikte school). 
28.6 Informeren van de politie (bij meldingen en signalen van wettelijk ongeoorloofd gedrag). 
28.7 Aangifte bij de politie en inzetten procedure van verwijdering van school (bij intimidatie, discriminatie, 

bedreiging, wapenbezit, vernieling, vandalisme, geweldpleging en diefstal). 
28.8 Aangerichte schade kan worden verhaald op de verantwoordelijke dader. 
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OVERIG 
 
29. NIET NALEVEN VAN HET LEERLINGENSTATUUT 
 
29.1 Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut kan een ieder bezwaar 

aantekenen bij degene die zodanig heeft gehandeld met het verzoek de handelwijze in overeenstemming 
te brengen met het leerlingenstatuut.  

29.2  Indien de klager van degene tegen wie de klacht is g ericht een leerling betreft en deze geen 
bevredigende reactie heeft ontvangen, stelt hij de desbetreffende mentor op de hoogte. De mentor heeft 
drie schooldagen de gelegenheid een bemiddelende rol te vervullen.    

29.3 In alle voorkomende gevallen waarin dit leerlingenstatuut niet voorziet beslist de directie. 
 
 
30. RECHT OP VOORSTELLEN EN SUGGESTIES  

 
30.1 Leerlingen hebben het recht voorstellen en/of suggesties te doen aangaande alle zaken op school. De 

schoolleiding dient hier zorgvuldig  mee om te gaan. Het indienen van voorstellen en/of suggesties gaat 
via de leerlingenraad. 

 
31. ONVOORZIEN 
 
31.1 In alle voorkomende gevallen waarin dit leerlingenstatuut niet voorziet, beslist de directie. 
 
 
December 2015 
-onder voorbehoud van goedkeuring van de LR en de MR- 
 
 
 
 
 
 
 




