
Wat is het leerlingenstatuut? 

Het leerlingenstatuut is een reglement van de scholengroep CVO Groep. Bij deze scholengroep 

horen de scholen: Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, Revius Lyceum Doorn, het Christelijk Lyceum 

Zeist, het Christelijk College Zeist, de Praktijkschool Zeist en de EOA-school bij het 

asielzoekerscentrum Overberg. Alle leerlingen, het personeel en de ouders zijn wettelijk verplicht 

zich aan deze regels te houden. (Let op! Het document dat je nu leest, is alleen ter verduidelijking!) 

De officiële tekst  van het leerlingenstatuut staat op www.cvogroep.nl, onder “regelingen en 

procedures”. Hier vind je ook andere protocollen, regelingen en procedures. 

Als in dit document ‘docent’ of ‘hij’ staat, kun je daar ook ‘docente’ of ‘zij’ voor lezen. 

Waarover gaat het leerlingenstatuut?  

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van jou (de leerling) en de school. Het gaat 

bijvoorbeeld over praktische dingen zoals regels over toetsen, schoolfeesten, vernieling, alcohol en 

hoe de school wel en niet met jouw gegevens om mag gaan. Daarnaast gaat het ook over het 

gedrag wat van jou verwacht wordt. Maar let op: dit zijn nog niet álle regels waaraan je je moet 

houden. Overige regels, die per school verschillen, staan in de schoolregels, daarnaast moet je je 

natuurlijk ook altijd houden aan de wet. 

Wat voor invloed hebben leerlingen volgens het statuut? 

Leerlingen kunnen invloed uitoefenen op beslissingen van de schoolleiding via de leerlingenraad. 

Volgens het leerlingenstatuut mag iedere leerling een leerlingenraad opzetten. Ook zijn 

rectoren/directeuren verplicht leerlingen te betrekken bij het geven van een vaste (in plaats van een 

tijdelijke) baan aan docenten die iedere week meer dan een halve werkweek les geven. Dit kan via 

leerlingenenquêtes, maar ook via gesprekken met leerlingen van bijvoorbeeld de leerlingenraad. 

Wat kan je doen als je niet tevreden bent over je lessen/docenten? 

De school is verplicht om te zorgen voor goed onderwijs. Als je echt niet tevreden bent met hoe de 

lessen verzorgd worden op school moet je dat eerst proberen op te lossen met de docent. Als dat 

niet werkt, met de conrector/teamleider en daarna pas met de rector of directeur. Als dit allemaal 

nog steeds niet heeft geholpen, kun je een officiële klacht indienen bij de scholengroep. Hoe dit 

moet staat in de klachtenregeling op de site van de scholengroep: www.cvogroep.nl, onder 

“regelingen en procedures”.  Denk eraan dat de leerlingenraad op jouw school vaak de nodige 

contacten heeft om problemen aan de kaak te stellen. Mocht je niet tevreden zijn, maar vind je het 

spannend hier zelf iets aan te doen? Stap dan naar jouw leerlingenraad. 

Mag een docent onverwachte toetsen geven? 

Dat hangt ervan af. Een docent mag alleen een onverwacht so geven als het gaat om het huiswerk 

dat je al hebt moeten maken. Alle andere toetsen moeten minimaal vijf werkdagen (dus weekenden, 

vrije dagen en vakanties tellen niet mee) van tevoren worden opgegeven. 

Aan wat voor andere eisen moet een docent voldoen voor toetsen? 

Een docent moet binnen 10 werkdagen een toets nakijken en de uitslag bekend maken. Ook moet 

een docent altijd de gelegenheid geven de toets in te zien met de opgaven. Hij mag wel zelf 

bepalen of je de toets en de gemaakte opdrachten mee naar huis mag nemen. Verder moet een 

docent ook van tevoren aangeven hoe hij de stof gaat toetsen, bijvoorbeeld of het open vragen of 

meerkeuzevragen zijn. Ten slotte mag een docent geen toets opgeven als deze toets verder gaat 

over lesstof waarover een eerdere toets nog niet is besproken. 

http://www.cvogroep.nl/
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Hoe lang van tevoren moet huiswerk worden opgegeven? 

Tegenwoordig wordt huiswerk ook wel eens ’s avonds via de e-mail of What’s App opgegeven. Dit 

mag, maar niet als het meteen voor de volgende dag is. Huiswerk voor de volgende dag mag tot 

uiterlijk 17:00 uur worden opgegeven. 

Aan wat voor andere regels moeten docenten zich houden met 

betrekking tot huiswerk? 

Opdrachten die je hebt gemaakt, mag een docent niet zonder jouw toestemming gebruiken, 

bijvoorbeeld om als voorbeeld te gebruiken. Daarnaast is er nog de regel dat de klassen van de 

leerjaren 1 tot en met 3 de dag na een vakantie geen huiswerk mogen krijgen. 

Moet ik altijd in de les zijn? 

In de les moet je altijd zijn volgens je rooster. Afwezigheid tijdens een les moet goedgekeurd zijn 

door de schoolleiding. Voor noodzakelijk verlof moet je minimaal zes weken van tevoren een 

formulier invullen en inleveren. Vraag bij de conciërge hoe je hieraan komt. 

Wat gebeurt er als ik iets kapot maak van school? 

Als je schade toebrengt aan iets van school mag de school jou of je ouders daarvoor aansprakelijk 

stellen. 

Wat voor kledingvoorschriften gelden er op school? 

Je kleding op school moet hygiënisch en fatsoenlijk zijn. Verder is gezichtsbedekkende kleding, 

behalve bij feesten en voorstellingen,  verboden op school omdat gezichtsuitdrukkingen een 

belangrijk deel zijn van de communicatie.  Scholen mogen zelf extra (niet-discriminerende) regels 

opstellen. 

Wanneer mag de school welke straffen uitdelen? 

Corrigerende opmerkingen en eventuele straffen mogen uitgedeeld worden door alle 

personeelsleden die daarvoor aangewezen zijn door de schoolleiding. Het zijn dus niet alleen 

docenten waar je naar moet luisteren, maar bijvoorbeeld ook conciërges. 

Schorsen: de rector/directeur mag je pas schorsen als je meerdere keren de regels overtreedt of bij 

“ernstig wangedrag”. De school mag je niet langer dan één week schorsen. Wel mag het een 

gedragscontract met je afsluiten waarvan de looptijd niet vaststaat.  

Definitief van school sturen: de school mag jou niet van school sturen vanwege het behalen van 

slechte cijfers. Wel mogen ze je van school sturen als je niet meer te handhaven bent. De 

rector/directeur moet dan wel een andere school voor jou hebben gevonden als je van school wordt 

verwijderd. 

Hoe kom ik erachter wat de school allemaal van mij weet? 

Je mag bij de rector/directeur altijd een verzoek indienen om je persoonlijke dossier in te zien. Als 

er dingen in staan die niet kloppen, moeten die worden aangepast.   


