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Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Toepassing
In dit Leerlingenstatuut heeft het bestuur van Het Stedelijk Lyceum de algemene regels
vastgelegd die gelden voor omgangsvormen van schoolleiding, leerlingen, onderwijzend en ondersteunend personeel en andere direct betrokkenen bij Het Stedelijk Lyceum. Hiermee
wordt eenduidigheid gecreëerd over de rechten en plichten die gelden voor de algemene
samenwerking en het gedrag binnen Het Stedelijk Lyceum. Het statuut is van toepassing op
de leerlingen, ouders/voogden/verzorgers van minderjarige leerlingen, onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding, het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht.
Het statuut wordt, na instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en
door de leerlingen is gekozen1 vastgesteld door het bevoegd gezag voor de duur van twee
schooljaren.
Artikel 2: Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Bevoegd gezag:

Het bestuur van Het Stedelijk Lyceum

De wet:

De Wet Medezeggenschap op scholen (30-11-2006) (WMS)

Klacht:

Klacht over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten
van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de
aangeklaagde

Leerling:

Persoon die onderwijs volgt op een school voor voortgezet
onderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het Voortgezet

Onderwijs
(WVO)
Leerlingenstatuut:

Statuut zoals bedoeld in artikel 24g van de WVO

Locatiedirecteur:

Directeur van een locatie

Medezeggenschapsraad:

De medezeggenschapsraad bedoeld in artikel 3 van de WMS

Ouders:

De ouders, voogden of verzorgers van leerlingen

Personeel:

Personeel zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 van de WVO

Schoolgidsen:

Gids zoals opgesteld door iedere school

Schoolleiding:

Bestuur en locatiedirecteuren

Website:

De website van Het Stedelijk Lyceum
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Art. 14 lid 3 onder b WMS
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Hoofdstuk 2: Regels binnen de school
Artikel 3: Toelating
De aanmeldprocedure en toelatingseisen worden beschreven in de schoolgidsen.
Artikel 4: Regels over het onderwijs
De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om behoorlijk onderwijs te
geven.
Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet op een
behoorlijke wijze vervult, dan kan dat door de leerling(en) besproken worden met de
betrokken docent. Als de docent geen of een onbevredigende reactie geeft dan kan de
leerling(en) naar de mentor of teamleider gaan. Als de leerling ook daar onvoldoende gehoor
krijgt, kan de leerling zich wenden tot de locatiedirecteur. Zie ook artikel 10 van dit statuut.
Artikel 5: Het volgen van onderwijs door leerlingen
Leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken
dat gebaseerd is op een overdracht van informatie die ordelijk moet verlopen.
Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert kan door de docent
verplicht worden de les te verlaten. Nadere bepalingen tav verwijdering uit de les en/of
andere maatregelen zijn terug te vinden in de schoolgidsen van de scholen.
Regels rond aanwezigheid van leerlingen zijn opgenomen in de schoolgidsen van de
verschillende scholen. Deze zijn hier terug te vinden.
Artikel 6: Onderwijstoetsing en overgang
Toetsing van de leerstof kan op verschillende wijzen geschieden zoals overhoringen,
proefwerken, werkstukken en praktijkopdrachten.
Bepalingen tav toetsing, rapporten en overgang naar een nieuw schooljaar zijn terug te
vinden in de schoolgidsen van de scholen en voor de hogere jaars in de programma’s van
toetsing en afsluiting.
Artikel 7: Respectvol omgaan met elkaar
Het Stedelijk Lyceum is een onderwijsinstelling waar wij respectvol met elkaar omgaan,
zowel in directe omgang als bijvoorbeeld op social media. In de schoolgidsen en op de
website wordt nader uitgelegd welke regels hiervoor zijn opgesteld. Regels over bijvoorbeeld
gedrag, vrijheid van meningsuiting, ongewenste intimiteiten en pesten zijn terug te vinden in
de notities “De veilige school”, “Nota leefregels op het Stedelijk Lyceum”, “Gedrag en
integriteitscode”, “Gedragscode social media”. Deze notities staan op de website onder
Documenten.
Artikel 8: Privacybescherming
Het Stedelijk Lyceum beschikt over een privacyreglement verwerking leerlinggegevens.
Artikel 9: Medische situaties
Het Stedelijk Lyceum beschikt over een protocol medische handelingen en
medicijnverstrekking.
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Artikel 10: Klachten
Het Stedelijk Lyceum beschikt over een klachtenregeling. Deze is ook van toepassing over
klachten die betrekking hebben op dit statuut.
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