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één       algemene bepalingen 
 
  
Artikel 01 begripsbepalingen 
  
I Dit leerlingenstatuut verstaat onder: 
a  School: het Stedelijk Gymnasium Schiedam 
b  Bevoegd gezag: Stichting openbaar voortgezet onderwijs Schiedam (Sovos) 
c  Leerlingen: leerlingen die op de school staan ingeschreven.  
d  Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen.  
e  Schoolleider: de rector van de school.  
f  Schoolleiding: de schoolleider/ bijgestaan door de conrector of coördinatoren. 
g  Personeel: het aan de school verbonden onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 
h  Docenten: leden van het personeel die een onderwijstaak vervullen.  
i Begeleider: mentor, decaan, coördinator of een docent die is aangewezen om de leerlingen 

gedurende het cursusjaar te begeleiden. 
j  Geleding: de leerlingen, de ouders, het personeel.  
k Medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap 

Onderwijs (WMO 1992). 
l  Medezeggenschapsreglement: het reglement als bedoeld in artikel 14 van de WMO 1992. 
m Leerlingenraad: een geledingenraad, samengesteld uit en door de leerlingen, als bedoeld in 

artikel 26 van de WMO 1992.  
n Inspecteur: de inspecteur die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs als 

bedoeld in artikel 113 WVO. 
o  Leerplichtambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 16 van de leerplichtwet. 
p  Cursusjaar: periode van 1 augustus tot en met 31 juli.  
q  Leerjaar: eerste klas, tweede klas, etc. 
  
II Daar waar in dit statuut gebruik wordt gemaakt van mannelijke woordvormen worden zowel 

mannen als vrouwen bedoeld. 
 
 
Artikel 02 leerlingenstatuut 
  
Dit leerlingenstatuut legt de rechten en verplichtingen van de leerlingen vast en bevat tevens de daaruit 
voortvloeiende taken en bevoegdheden van de andere geledingen, de schoolleiding en het bevoegd gezag. 
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twee    grondrechten 
 
 
Artikel 03 verbod op discriminatie 
 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of 
op welke grond dan ook is niet toegestaan. 
 
  
Artikel 04 recht op informatie 
  
I Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, dat aan de leerlingen en de ouders voldoende 

algemene informatie over de school wordt verstrekt, zoals over de doelstelling, het 
onderwijsaanbod, de werkwijze en de mogelijkheden van de school. 

  
II De schoolleiding zorgt dat er een exemplaar van het leerlingenstatuut, het lesrooster, het 

medezeggenschapsreglement en van andere reglementen die voor leerlingen van belang zijn 
ter inzage liggen in de mediatheek en op de website beschikbaar zijn. 

  
III De leerlingen worden voldoende in de gelegenheid gesteld om aan de schoolleiding vragen te 

stellen die betrekking hebben op hun functioneren binnen de school. 
 
Artikel 05 recht op vrijheid van meningsuiting 
  
I op school is er vrijheid van meningsuiting 
 
II de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door het verbod op het kwetsen van 

medeleerlingen, personeelsleden en anderen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de 
school of zich in de nabijheid van de school ophouden. 

 
III onder verantwoordelijkheid van een redactie maken leerlingen zelf een schoolkrant. Het 

redactiestatuut wordt vastgesteld door de MR 
 
 
  
Artikel 06 recht op privacy 
I Er is op school een leerlingenregister, waarin slechts de volgende gegevens van de leerlingen 

zijn opgenomen: 
a naam 
b     geboorteplaats en geboortedatum  
c     datum van inschrijving  
d     naam en adres van de ouders/leerlingen  
e     tijdstip van verlaten school en reden daarvan 
f     gegevens over studievorderingen  
g    adres bij het verlaten van de school 
h    gegevens over de lichamelijke constitutie en leerstoornissen van de leerling 
i gegevens die voor het functioneren van de school of voor het verkrijgen van faciliteiten 

onmisbaar zijn 
 
II Het register is toegankelijk voor de schoolleiding. Bovendien is het register na toestemming van 

de schoolleiding slechts toegankelijk voor:  
a  de desbetreffende leerling en indien deze minderjarig is ook de ouders  
b  de docenten van de desbetreffende leerlingen  
c  de begeleider 
d  de medewerkers van de administratie van de school  
e  het bevoegd gezag  
f  de rijksinspecteur 
g daartoe door het rijk of het bevoegd gezag aangewezen personen  
h overheidsinstanties die belast zijn met onderzoek of uitvoering van een taak op grond van een 

wettelijke regeling (bijvoorbeeld politie, Raad voor de Kinderbescherming, etc.) Gegevens uit 
het register worden niet zonder toestemming van de leerling aan andere personen of instanties 
doorgegeven, behoudens wettelijke verplichting. 

  
IIl  In verband met de bescherming van de privacy van de leerling kan de schoolleiding bepaalde 

gegevens van toegankelijkheid uitzonderen. 
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IV Elke leerling, en bij zijn minderjarigheid elke ouder, heeft recht op correctie van onjuiste 
gegevens die over hem en/of zijn ouders in het register zijn opgenomen. 

  
V De gegevens die in het register zijn opgenomen, blijven daarvan in ieder geval deel uitmaken 

gedurende 5 jaar, nadat de leerling door de school is uitgeschreven. 
  
 
Artikel 06    vrijheid van vergadering 
  
Leerlingen hebben vrijheid van vergadering. Met de schoolleiding worden afspraken gemaakt omtrent tijd en 
plaats van vergadering, indien deze in de school plaatsvindt. 
 
 
Artikel 07    recht op medezeggenschap 
 
I      Leerlingen kiezen vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad. 
 
II De school heeft een leerlingenraad. De schoolleiding bevordert het functioneren van de 

leerlingenraad.  
 
III De leerlingenraad is bevoegd gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de 

medezeggenschapsraad, aan de schoolleiding en aan het bevoegd gezag, met name over die 
aangelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. 

  
IV       De leerlingenraad stelt een huishoudelijk reglement vast. 
  
 
Artikel 08  seksuele intimidatie 
  
Indien een leerling zich door een ander persoon gekwetst voelt door een bepaalde benadering of intimiteit, die de 
leerling niet gewenst heeft, dan kan hij zich onder meer wenden tot de mentor, de schoolcontactpersoon, de 
schoolleiding en de door het bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur. 
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drie       het onderwijs 
 
 
Artikel 09 toelating en bevordering 
 
I     Omtrent de toelating van kandidaat-leerlingen beslist de door het bevoegd gezag ingestelde 

toelatingscommissie van de school. 
 
II     Bij de aanvang van ieder cursusjaar worden de leerlingen geïnformeerd over de 

bevorderingsnormen. 
 
III De schoolleiding beslist op grond van de bevorderingsnormen, gehoord hebbende de 

docentenvergadering, over de bevordering van de leerlingen tot het volgende leerjaar en 
adviseert daarbij over de te vervolgen loopbaan van de leerlingen. 

  
  
  
Artikel 10 kosten van het onderwijs 
  
I      De toelating tot de school is niet afhankelijk van een financiële bijdrage van ouders en/of 

leerlingen. 
 
II      Leerlingen of hun ouders kunnen slechts dan verplicht worden tot de aanschaf van 

leermiddelen als deze middelen noodzakelijk zijn voor het kunnen volgen van de lessen. 
 
III De schoolleiding draagt er zorg voor dat de kosten van deze middelen zo laag mogelijk worden 

gehouden. 
 
 
Artikel 11    inhoud van het onderwijs 
 I De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te geven, 

overeenkomstig het vastgestelde schoolwerkplan en het lesrooster. 
 
II       De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om het onderwijsproces goed te laten verlopen. 
  
III De stroom- en profielkeuze wordt door de school goed begeleid. De leerling krijgt een 

profieladvies van de docentenvergadering. De beslissing voor de profielkeuze ligt echter bij de 
ouders en de leerling, met inachtneming van de formele toelatingsvoorwaarden en 
bevorderingsnormen. 

  
  
Artikel 12    huiswerk 
  
I      De docenten die lesgeven aan een bepaalde klas zorgen voor een redelijke totale belasting van 

het huiswerk voor de leerling. 
 
II      De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit vóór de 

aanvang van de les aan de docent. 
 
IIl       De schoolleiding kan vrijstelling van het maken van huiswerk verlenen. 
  
 
Artikel 13 toetsing en beoordeling 
  
I     Toetsing van de leerstof kan ondermeer geschieden door middel van oefentoetsen, 

overhoringen, proefwerken, werkstukken, etc. 
 
II  De schoolleiding en/of docenten zorgen ervoor dat de leerlingen geïnformeerd worden over het 

rooster en de gang van zaken bij de toetsweken. De docenten informeren de leerlingen over de 
aard en het gewicht van elke vorm van toetsing. 

 
III  De schoolleiding en/of docenten zorgen ervoor dat de leerlingen regelmatig worden ingelicht 

over de beoordeling van de studieresultaten en over de gronden waarop deze beoordeling 
berust. 
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IV     Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een 
bepaalde periode. De leerlingen ontvangen na elke periode een cijferoverzicht, waarop de in 
dat jaar behaalde studieresultaten staan vermeld. 

 
V  De wijze waarop het rapportcijfer tot stand komt, wordt aan de leerlingen duidelijk gemaakt. 
 
VI      Indien de leerling inlichtingen worden geweigerd en/of als de leerling meent, dat inlichtingen 

worden achtergehouden/ dan wel dat de hem gegeven beoordeling niet in overeenstemming is 
met hetgeen daarover is vastgelegd, kan de leerling of kunnen zijn ouders aan de schoolleiding 
verzoeken een onderzoek in te stellen. 

 
VII     Aan een verzoek als bedoeld in het zesde lid geeft de schoolleiding binnen twee weken gevolg. 

Daarbij hoort de schoolleiding in ieder geval de betrokken docent. 
 
VIII      De resultaten van het onderzoek maakt de schoolleiding zo spoedig mogelijk aan de leerling en 

zijn ouders en aan de docent bekend. 
  
 
Artikel 14 examen   
 
De leerlingen van de bovenbouw ontvangen vóór 1 oktober een voor de school geldend exemplaar van het 
examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting. Deze reglementen staan ook op de website. 
 
 
Artikel 15 verplicht verlaten van de school 
 
I  Een leerling dient de school te verlaten wanneer hij zonder goed gevolg: 
a  het onderwijs in een bepaald leerjaar twee cursusjaren heeft gevolgd 
b  het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren drie cursusjaren heeft gevolgd 
c het onderwijs in een bepaald leerjaar van enige vorm van onderwijs drie cursusjaren heeft 

gevolgd.  
Slechts in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.  

 
II      Indien besloten wordt dat een leerling op grond van dit artikel de school moet verlaten, 

adviseert de schoolleiding de leerling en zijn ouders over de keuze van een vervolgopleiding of 
een beroep. De procedure als genoemd in artikel 21 is van toepassing. 
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vier       dagelijkse gang van zaken op school 
  
 
Artikel 16 aanwezigheid bij de lessen 
 
I      De leerling volgt de lessen volgens het voor hem geldende rooster. De schoolleiding kan met 

inachtneming van de wettelijke voorschriften vrijstelling geven van het volgen van lessen. 
 
II       De leerling maakt het aan hem, door de docenten of de schoolleiding,  opgegeven werk. 
 
III      De leerling zorgt dat hij de voor het volgen van de lessen voorgeschreven boeken en 

leermiddelen bij zich heeft. 
 
IV     De leerling dient tijdig voor de aanvang van de les in of bij het leslokaal aanwezig te zijn. De 

leerling die te laat is, moet zich melden bij de receptie of conciërges.  
 
V Indien een leerling verhinderd is de school te bezoeken, wordt de schoolleiding daarvan zo 

spoedig mogelijk in kennis gesteld, door de ouders, of, wanneer de leerling zelfstandig woont, 
door de leerling zelf. Wanneer de reden van verhindering niet is gelegen in ziekte moet aan de 
schoolleiding verlof worden gevraagd voor de afwezigheid. 

 
VI    De schoolleiding kan verlof wegens gewichtige redenen verlenen wanneer dit om niet meer dan 

10 dagen per cursusjaar gaat. Verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 
dagen kan worden verleend door de leerplichtambtenaar. 

 
VII     Wanneer een leerling niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, moet dit door 

de ouders aan de schoolleiding worden gemeld. 
 
VIII      Bij ongeoorloofde afwezigheid van de leerling, welke niet door de ouders is gemeld, worden 

dezen hierover zo snel mogelijk door de schoolleiding geïnformeerd. 
  
 
Artikel 17     orde- en gedragsregels 
 
I leerlingen dienen zich op school zo te gedragen dat zij anderen geen overlast bezorgen en 

geen schade toebrengen aan eigendommen van de school, leerlingen of personeelsleden. 
 
II Indien een leerling naar het oordeel van de docent de voortgang van de les verstoort, kan hij 

verplicht worden de les te verlaten en dient hij zich bij de door de schoolleiding daartoe 
aangewezen functionaris te melden. 

 
III De leerling houdt zich op de terreinen en in de gebouwen van de school en bij activiteiten die 

onder de verantwoordelijkheid van de school vallen aan de door de schoolleiding vastgestelde 
voorschriften. 

 
IV een leerling dient zich zo te kleden dat zijn kleding niet aanstootgevend is, zulks ter beoordeling 

van de schoolleiding.  
  
 
Artikel 18 schade 
  
I  Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen toegebrachte schade gelden de 

hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 
  
II De ouders van een leerling die schade heeft veroorzaakt, worden hiervan door of vanwege de 

school in kennis gesteld en eventueel aansprakelijk gesteld. 
  
III Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, eigendommen van 

de school of eigendommen van derden, kunnen door de schoolleiding disciplinaire maatregelen 
worden getroffen en kan schadevergoeding worden geëist. 
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vijf   strafmaatregelen 
  
 
Artikel 19 straffen 
  
I  Lijfstraffen en lijfsdwang zijn verboden. 
 
II      Bij het opleggen van de straf dient een zekere verhouding te bestaan tussen de strafmaat en de 

ernst van de overtreding. Ook dient er zo mogelijk een verband te bestaan tussen de aard van 
de overtreding en de soort straf. 

 
III       Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf gegeven wordt. 
 
IV  Bij de praktische uitvoering van een straf wordt met de mogelijkheden van de leerling, ter 

beoordeling van de schoolleiding, rekening gehouden. 
 
 
Artikel 20    schorsing 
 
I De schoolleiding kan een leerling voor een periode van ten hoogste een week de toegang tot 

de school of bepaalde lessen ontzeggen, met dien verstande, dat aan de leerling een taak 
wordt meegegeven. Alvorens dit besluit te nemen stelt de schoolleiding de leerling en zijn 
ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. 

 
II     De schoolleiding maakt zijn gemotiveerde besluit binnen 1 dag bekend aan de leerling, aan zijn 

ouders, aan de docenten van wie de leerling les krijgt, aan het bevoegd gezag en, indien zijn 
besluit een periode langer dan een dag betreft, aan de inspecteur. 

 
III  De leerling of zijn ouders kunnen van een besluit als bedoeld in het eerste lid binnen zes weken 

bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Hangende het bezwaar geldt het besluit van de 
schoolleiding. 

 
  
Artikel 21   definitieve verwijdering 
 
I De schoolleiding kan op eigen initiatief of op voorstel van twee/derde deel van het aantal 

docenten van wie een leerling les krijgt, gehoord de docentenvergadering, het bevoegd gezag 
voorstellen een leerling, die bij herhaling de voorschriften van de school overtreedt of die zich 
schuldig maakt aan ernstig wangedrag, definitief van school te verwijderen. 

 
II     Alvorens een besluit tot definitieve verwijdering te nemen stelt het bevoegd gezag de leerling 

en zijn ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. 
 
lil      De definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de 

inspecteur. 
 
IV     Het bevoegd gezag maakt het gemotiveerde besluit tot definitieve verwijdering bekend aan de 

leerling, aan zijn ouders, aan de schoolleiding en aan de inspecteur. 
 
V  Binnen zes weken na bekendmaking van het besluit kunnen belangheb¬benden schriftelijk 

bezwaar maken bij het bevoegd gezag. 
 
VI      Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
 
VII      Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan het bevoegd gezag de betrokken 

leerling de toegang tot de school ontzeggen. 
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zes       rechtsbescherming 
 
 
Artikel 22 klachtrecht, recht van bezwaar en beroep 
 
I      Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van dit leerlingenstatuut kan een 

belanghebbende degene die zodanig heeft gehandeld daarop wijzen met het verzoek de 
handelwijze in overeenstemming te brengen met dit leerlingenstatuut. 

 
II  Wordt aan het in het eerste lid bedoelde niet tegemoetgekomen dan bestaat de mogelijkheid 

een klacht, voor zover niet anders geregeld, voor te leggen aan het bevoegd gezag.  
De klachtenregeling van de Sovos ligt ter inzage in de mediatheek en staat ook op de website. 

 
 
Artikel 23 overige bepalingen 
  
Het bevoegd gezag is bevoegd in alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet. 
  
 
Artikel 24 citeertitel 
  
Dit statuut kan worden aangehaald als Leerlingenstatuut openbaar voortgezet onderwijs. 
 
  
Artikel 25 inwerkingtreding 
 
Dit statuut treedt in werking op 1 mei 2008 . 


