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A. ALGEMEEN 
 
Betekenis 
 
Art. 1  Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.  

In plaats van ‘hij’ kan in dit statuut ook steeds ‘zij’ gelezen worden; met ‘leerling’ 
wordt ook steeds ‘leerlinge’ bedoeld. 

 
Begrippen 
 
Art. 2  In dit statuut wordt bedoeld met: 
 
(Deel-)School het Cambreur College in Dongen en/of het Hanze College in 

Oosterhout 
 
Leerling   een leerling die aan het Cambreur College of het Hanze College 
    is ingeschreven 
 
Ouder    ouder, voogd en/of feitelijke verzorger van ingeschreven leerlingen 
 
Personeel   directie, docenten en onderwijs ondersteunend personeel 
 
Docent personeelslid met onderwijstaak 
 
Mentor docent, aangewezen om een leerling of groep leerlingen gedurende 

het schooljaar te begeleiden 
 
Onderwijsondersteunend  personeelsleden van de school, niet zijnde directieleden, met een 
personeel   andere taak dan lesgeven 
 
Teamleider   leider van een kern- of afdelingsteam 
 
Directie    deelschooldirecteur, adjunct-deelschooldirecteur en teamleider 
 
Rector    eindverantwoordelijk schoolleider van Kwadrant Scholengroep 
 
Bestuur de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  
 
Leerlingenraad een uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordiging op de 

deelschool 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  bij wet ingesteld overlegorgaan van personeel, ouders en leerlingen 
 
Geleding onderdeel van de school, te weten personeels-, ouder- en 

leerlingengeleding 
 
Bovenbouw   leerjaar 4 en hoger havo/vwo 
    leerjaar 3 en hoger vmbo/mavo 
 
Onderbouw   de eerste drie leerjaren van havo/vwo 
    de eerste twee leerjaren van het vmbo/mavo 
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Dag    werk- i.c. lesdag die niet als vakantiedag is aangewezen 
Vakken vakken, deelvakken, sectorale, intra- of intersectorale programma’s, 

leergebieden en andere programmaonderdelen zoals omschreven in 
de Schoolgids en in het eindexamenbesluit 

 
Schoolgids jaarlijks document met relevante en wettelijk verplichte informatie 

over school ten behoeve van de ouders van de leerlingen 
 
Statuut    het hieronder genoemde reglement 
 
 
Procedure 
 
Art. 3  Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld, resp. gewijzigd, door de rector. Het voorstel 

daartoe behoeft de instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit 
en door de leerlingen is gekozen. De leerlingenraden geven voordien advies aan de 
leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. Het leerlingenstatuut kan 
tussentijds worden gewijzigd op voorstel van het deel van de medezeggenschapsraad 
dat uit en door de leerlingen is gekozen, de leerlingenraad, het deel van de 
medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen of de rector. 

 
Geldigheidsduur 
 
Art. 4  Overeenkomstig de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het leerlingenstatuut 

elke twee jaar, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.  
 
Toepassing 
 
Art. 5  Het leerlingenstatuut is van toepassing op de leerlingen, de ouders, de docenten, het 
  onderwijsondersteunend personeel, de directie, de rector en het bestuur. 
 
Publicatie 
 
Art. 6  De tekst van het leerlingenstatuut en elke wijziging daarvan wordt aan eenieder op 

wie het van toepassing is bekendgemaakt en kan geraadpleegd worden op de 
website van de school. 

 
 
B. REGELS OVER HET ONDERWIJS 
 
Het verzorgen van onderwijs 
 
Art. 7  1.  De leerlingen hebben er recht op dat het personeel zich inspant om het 

    onderwijs aan de leerlingen naar beste vermogen te verzorgen. 
 
2. Als een lid van het personeel naar het oordeel van (een) leerling(en) het 

onderwijs niet goed verzorgt en de leerling(en) zich daarover wil(len) 
beklagen, dan kan dat door de leerling(en) aan de orde worden gesteld bij de 
betrokkene, die binnen vijf dagen de leerling(en) een reactie geeft op de 
klacht. 
Wendt de leerling zich niet tot de betrokkene of levert dit geen bevredigend 
resultaat op dan zoekt hij/zij contact met de mentor resp. de teamleider. 
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Deze neemt vervolgens contact op met degene tegen wie bezwaar is 
aangetekend om te proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen.  
 

3. Indien de leerling(en) zich niet met de oplossing van de teamleider 
kan/kunnen verenigen, kan de klacht worden voorgelegd aan de 
deelschooldirecteur, aan de rector en ten slotte aan de klachtencommissie, 
overeenkomstig het bepaalde dienaangaande in de Klachtenregeling Ons 
Middelbaar Onderwijs. 
 

Het volgen van onderwijs 
 
Art. 8  1. De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces 

mogelijk te maken. 
 

2. Een leerling, die een goede voortgang van de les verstoort of (ver)hindert, 
zulks ter beoordeling van de onderwijsgevende, kan door de leraar verplicht 
worden de les te verlaten en zich te melden bij de teamleider of de daartoe 
gemandateerde functionaris. De leerling is gehouden per direct gehoor te 
geven aan de opdracht van de onderwijsgevende. 

 
Onderwijstoetsing 
 
Art. 9   De rechten en plichten van leerlingen op het gebied van de toetsing zijn 

vastgelegd in de Toetsregeling Cambreur College en in de Toetsregeling 
Hanze College. Deze toetsregeling maakt deel uit van de Schoolgids en kan op 
de website van de school geraadpleegd worden.  

 
Rapporten 
 
Art. 10  1. Drie- of viermaal per jaar ontvangt de leerling een rapport waarop een  

overzicht wordt gegeven van de prestaties van de leerling in cijfers voor alle 
vakken over een bepaalde periode en/of gecumuleerd over meerdere 
perioden. Het rapport is gericht aan ouders en leerlingen. 

 
2. De berekening van de rapportcijfers dient voor elk vak aan het begin van het 

schooljaar voor alle rapporten van dat jaar aan de klas te worden 
medegedeeld. 

 
3. Een rapportcijfer voor een vak kan in het algemeen maximaal 2 punten lager 

zijn dan het cijfer op het vorige rapport; afwijkingen hiervan kunnen alleen 
na toestemming van een lid van de directie plaatsvinden. Dit is niet van 
toepassing als er een voortschrijdend gemiddelde wordt gehanteerd. 

 
Bevordering 
 
Art. 11   De normen waaraan een leerling moet voldoen om toegelaten te worden tot 

een hoger leerjaar worden aan het begin van het schooljaar duidelijk aan de 
leerling aangegeven en worden gepubliceerd op de website van de school.  

      
Onderwijskundige maatregelen 
 
Art. 12  1. a.  Een leerling mag op één schooltype (vmbo, mavo, havo, vwo) niet 
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langer dan twee jaar in hetzelfde leerjaar onderwijs volgen.  
b.  Een leerling mag in geval van doubleren in twee achtereenvolgende 

schooljaren niet langer onderwijs volgen op dit schooltype.   
 

 2. De beslissing dat de leerling het desbetreffende schooltype moet verlaten 
wordt schriftelijk door de teamleider aan de leerling of bij minderjarigheid 
aan diens ouders meegedeeld.   

   
3. In de Schoolgids worden jaarlijks de regels gepubliceerd die gehanteerd 
 worden bij (herhaald) doubleren. 

 
Huiswerk 
 
Art. 13  1. Leerlingen worden geacht het aan hen opgegeven huiswerk binnen de 

opgegeven tijd te maken en/of te leren. 
 

2. Leerlingen mogen slechts in redelijke mate belast worden met huiswerk. 
Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met het maken van 
werkstukken e.d.  
 

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

4. Voor de eerste schooldag na een vakantie die minstens een week duurt, 
wordt geen huiswerk opgegeven, behoudens bijzondere omstandigheden en 
voor examenklassen. Is deze dag een studiedag voor docenten, dan geldt 
deze regel niet. 
 

5. Indien leerlingen van mening zijn dat zij in onredelijke mate worden belast 
met huiswerk, dan kunnen zij hierover in overleg treden met de 
desbetreffende vakdocent, de mentor en/of de teamleider teneinde de 
belasting tot redelijke proporties terug te dringen. 

 
6. De leerling die om enige reden het huiswerk niet heeft gemaakt, meldt dit bij 

aanvang van de les bij de leraar. Indien de leraar de reden waarom de 
leerling het huiswerk niet heeft kunnen maken niet aanvaardbaar acht, kan 
de leraar een redelijke straf opleggen. Indien de leerling het hiermee niet 
eens is kan hij in beroep gaan bij de teamleider.  

 
 
C. REGELS OVER DE SCHOOL ALS ORGANISATIE EN GEBOUW 
 
Toelating, schorsing en verwijdering  
 
Art. 14  Het nemen van besluiten tot (niet-)toelating, (voorwaardelijke) bevordering 

en afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing en (definitieve) verwijdering 
van leerlingen gebeurt met in achtneming van het bepaalde dienaangaande 
in het ‘Reglement leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs’. Dit reglement 
is te raadplegen op de website van de school. 
 

Vrijheid van meningsuiting en recht op respect 
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Art. 15  Iedere leerling heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten binnen de  
grenzen die de identiteit, de grondslag en de missie van de school daaraan 
stellen, zulks ter beoordeling aan de rector. Leerlingen dienen elkaars mening 
en die van anderen te respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend 
zijn, worden niet toegestaan. 

 
Vrijheid van uiterlijk 
 
Art. 16  1. Leerlingen dragen geen aanstootgevende kleding, zulks ter beoordeling van 

de rector. 
 

2. De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen wanneer deze kleding 
aan gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. 
 

Schoolkrant 

 
Art. 17  1. De rector stelt in overleg met de redactie van de schoolkrant een  

redactiestatuut vast, waarin onder meer de mate van verantwoordelijkheid 
van de redactie voor de inhoud van de schoolkrant en de faciliteiten daarvoor  
worden geregeld. 

 
2. De rector kan de publicatie van een nummer van de schoolkrant of een deel 

daarvan gemotiveerd verbieden indien dit in strijd is met de identiteit, de 
grondslag of missie van de school, een discriminerende of beledigende 
inhoud bevat dan wel iemands privacy schaadt. 

 
Publicatieborden 
 
Art. 18 Er is een publicatiebord waarop de leerlingenraad, de schoolkrantredactie en 

eventueel aanwezige leerlingencommissies, zonder toestemming van de 
rector vooraf, mededelingen en affiches van niet-commerciële aard kunnen 
ophangen, tenzij de inhoud daarvan redelijkerwijs in strijd geacht kan worden 
met de identiteit, de grondslag of missie van de school, van beledigende aard 
is of iemands privacy schendt. Na toestemming van de rector heeft ook de 
individuele leerling het recht mededelingen op het publicatiebord op te 
(doen) hangen. Anonieme publicaties zijn niet toegestaan. 

 
Bijeenkomsten 
 
Art. 19  1. De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande de 

school en daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school. 
 

2. De rector is bevoegd een bijeenkomst van leerlingen te verbieden, indien 
deze een onwettig karakter heeft en/of het schoolbelang schaadt of indien 
deze het volgen van de lessen door de leerlingen verhindert. 

 
3. Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst van 

leerlingen als leerlingen en de rector dat toestaan. De rector kan in het 
belang van de school de voorwaarde stellen, dat een lid van het personeel 
aanwezig is. 
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4. De rector is verplicht voor een bijeenkomst van leerlingen een ruimte ter 
beschikking te stellen, een en ander binnen de feitelijke, redelijke 
mogelijkheden van de school. 

 
5. De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een 

behoorlijke wijze achter te laten. 
 

6. De gebruikers zijn verantwoordelijk en gezamenlijk en/of hoofdelijk 
aansprakelijk voor eventuele schade. 

 
Leerlingenraad 
 
Art. 20   De leerlingenraad is bevoegd desgevraagd of uit eigener beweging advies uit 

  te brengen aan de medezeggenschapsraad en de rector met name  
over die aangelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. 

 
Faciliteiten leerlingenraad 

 
Art. 21  1. Aan de leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in ieder 

geval een afsluitbare kast ter beschikking gesteld. 
 

2. Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de rector 
drukfaciliteiten, apparatuur en andere materialen in redelijke mate ter 
beschikking gesteld. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor 
vergaderkosten en activiteiten. 

 
3. Activiteiten, niet zijnde vergaderingen, van de leerlingenraad kunnen na 

toestemming van de rector ook tijdens de lesuren plaatsvinden. 
 

4. Leden van de leerlingenraad kunnen voor hun werkzaamheden die niet na 
lestijd kunnen worden verricht de teamleider om vrijstelling van het volgen 
van lessen verzoeken. 

 
Leerlingenadministratie en privacybescherming 
 
Art. 22  1. De leerling is gerechtigd aan een of meer personeelsleden vertrouwelijke 

gegevens te verstrekken. Het betreffende personeelslid is gerechtigd 
bedoelde gegevens metterdaad vertrouwelijk te houden, behoudens en voor 
zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak 
de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  
 

2. Het personeel is gerechtigd ook informatie te verstrekken aan de ouder die 
daartoe door de leerling wordt aangewezen.  

 
3. Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de 

leerlingenadministratie en de daarbij in acht te nemen privacy geldt hetgeen 
is bepaald in het Privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs.  

 
4. Een leerling heeft de bevoegdheid tot inzage van de gegevens die over 

hem/haar genoteerd zijn en het recht correcties te verlangen, voor feitelijk 
geconstateerde onjuistheden.  
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5. Het bepaalde in artikel 22, lid 4, geldt ook voor ouders van minderjarige en 

meerderjarige leerlingen, mits de ouders van meerderjarige leerlingen de 
toestemming daarvoor hebben van de betreffende meerderjarige leerling.  

 
6. De leerlingen/ouders hebben de plicht wijzigingen in persoonsgegevens, 

adres, telefoonnummers e.d. direct door te geven aan de administratie.  
 
Orde 
 
Art. 23  1. De rector neemt, met inachtneming van het in het 

medezeggenschapsreglement gestelde, jaarlijks in de Schoolgids een 
ordereglement i.c. schoolregels op. 

 
2. Leidraad bij het opstellen van een ordereglement zijn veiligheid, redelijkheid, 

gelijkheid en rechtszekerheid.  
 
3. De leerlingen zijn verplicht, volgens een bepaald rooster of op verzoek, de 

gemeenschappelijke ruimten waar leerlingen verblijven, schoon te maken.  
 
4. Iedereen is verplicht de orderegels i.c. schoolregels na te leven. 

 
Genotmiddelen 
 
Art. 24 De school is rook- en alcoholvrij. 
 
Gokken  
 
Art. 25  Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen 

enz.) is verboden in de school en op het schoolterrein. Een uitzondering op 
deze regel vormen door de school georganiseerde kansspelen waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan een goed doel.  

 
Schade 
 
Art. 26  1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen toegebrachte 

schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek. 

 
2. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, 

aan eigendommen van de school of eigendommen van derden, kunnen door 
de rector strafmaatregelen worden getroffen. De schade zal worden verhaald 
op de ouders in geval van betrokkenheid van minderjarige leerlingen. In geval 
van meerderjarigheid zal de schade op de leerling die de schade (mede) 
veroorzaakt heeft worden verhaald. 

 
 
Ongewenst gedrag 
 
Art. 27 1. Indien een leerling te maken krijgt met ongewenst gedrag waaronder 

seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, geweld, agressie en pesten, van 
de kant van medeleerlingen of personeel, kan hij/zij zich wenden tot elke 
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medewerker binnen de school in wie hij vertrouwen heeft. Alsdan treedt 
onmiddellijk de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, 
geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs in 
werking. 
 

2. Indien medewerkers van de school – op welke manier dan ook – informatie 
krijgen over een mogelijk geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie 
gepleegd door een ten behoeve van de school met taken belaste persoon of 
personen jegens een minderjarige leerling, moeten zij op basis van de 
Wetswijziging bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het 
onderwijs (1999) de rector meteen informeren. Er is sprake van een 
meldplicht.  
 

3. Op school is een interne vertrouwenspersoon aanwezig en is er tevens een 
externe vertrouwenspersoon die door de rector zijn aangewezen en op wie 
leerlingen een beroep kunnen doen. De namen van de vertrouwenspersonen 
staan vermeld in de Schoolgids. 

 
4. Een leerling kan zich ook wenden tot de rector, de vertrouwensinspecteur of 

de klachtencommissie (namen en adressen staan in de Schoolgids). 
 

5. De Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs en de Regeling ter 
voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) 
en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs kunnen worden geraadpleegd op 
de website van de school.  

Aanwezigheid 
 
Art. 28  1. Leerlingen zijn verplicht het onderwijs volgens het voor hen geldende 

rooster te volgen. 
 

2. Leerlingen dienen op schooldagen beschikbaar te zijn tussen 08:00 en 17:00 
uur. 

 
3. Vaste of incidentele roostervrije uren worden door de leerlingen 

doorgebracht in daarvoor binnen de school ter beschikking gestelde ruimten, 
tenzij door de teamleider of een daartoe gemandateerde van de school 
anders beslist wordt. 

 
4. Leerlingen kunnen via hun klassenvertegenwoordiger bij de teamleider 

wijzigingen in het rooster voorstellen. 
 
5. In geval van lesverzuim, langer dan één week, door ziekte of andere oorzaken 

moet overleg gepleegd worden met de desbetreffende mentor. 
 
Strafbevoegdheden 
 
Art. 29 1.  De bevoegdheid om een straf aan een leerling op te leggen komt in het 

algemeen toe aan de rector, de leden van de directie, de teamleider of 
desbetreffende leraar en in bepaalde gevallen ook leden van het 
onderwijsondersteunend personeel.  
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2.  Meent de leerling ten onrechte of onredelijk zwaar te zijn gestraft dan kan hij 
zich wenden tot de teamleider die in overleg met de strafoplegger 
uiteindelijk beslist. 

 
Straffen 
 
Art. 30  1. Bij het opleggen van een straf dient er een redelijke verhouding te 

bestaan tussen de soort straf, de strafmaat en de ernst en aard van 
overtreding. 

 
2. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven. 
 
3. Bij de praktische uitvoering van een straf wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheden van de leerling. 
 

4. De volgende straffen kunnen, met inachtneming van het bepaalde 
dienaangaande in het managementstatuut en de vigerende wet- en 
regelgeving, aan leerlingen worden opgelegd: 

- een berisping 
- het maken van strafwerk 
- nablijven 
- gemiste lessen inhalen 
- corveewerkzaamheden uitvoeren 
- het ontzeggen van de toegang tot een of meer lessen, 
- schorsing 
- definitieve verwijdering. 

 
D. HANDHAVING VAN HET LEERLINGENSTATUUT 
 
Klachtenprocedure 
 
Art. 31  De te volgen procedure bij klachten is vastgelegd in de ‘Klachtenregeling Ons 

Middelbaar Onderwijs’ en is te raadplegen op de website van de school. 
 
Overige bepalingen 
 
Art. 32 1. In gevallen waarin dit statuut niet voorziet en voor zover het de rechten en 

plichten van de leerlingen betreft, beslist de rector. 
 

2. Dit leerlingenstatuut kan worden aangehaald als ‘Leerlingenstatuut van 
Kwadrant Scholengroep’. 

 
3. Dit leerlingenstatuut treedt met onmiddellijke ingang in werking.  


