
Artikel 1. Algemeen
1. In dit statuut worden rechten en plichten van de leerlingen 

vastgelegd. Het statuut wordt door de directie vastgesteld, 
met instemming van de Medezeggenschapsraad. In 
gevallen waarin het statuut niet voorziet beslist de 
directie.

2. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Zij hebben 
de plicht mee te werken om het onderwijs goed te laten 
verlopen.

3. Leerlingen worden op tijd geïnformeerd over alle zaken 
die zij moeten weten om goed hun werk te doen als 
leerling.

4. Er is een leerlingenraad voor het behartigen van de 
belangen van leerlingen en om een achterban te vormen 
voor de leerling-geleding van de Medezeggenschapsraad.

Artikel 2. Onderwijs en begeleiding
1. Leerlingen zijn verplicht om op tijd in de les te zijn, de 

juiste spullen bij zich te hebben en het huiswerk gemaakt 
te hebben.

2. In studieruimtes, leerwerkplekken en mediatheek houden 
leerlingen zich aan de regels die daar gelden.

3. Docenten zorgen voor een goede planning van 
het huiswerk (studiewijzer) en voor duidelijke 
huiswerkopdrachten.

4. De school houdt een dossier bij voor elke leerling, ten 
behoeve van een goede begeleiding. Leerlingen hebben 
het recht om dit dossier in te zien onder begeleiding van 
medewerker en ouder. De school heeft duidelijke regels 
om de privacy van leerlingen te beschermen.

Artikel 3. Toetsen, rapportage en examen
1. De voortgang van het leerproces wordt regelmatig 

getoetst. (Toelichting: met toetsen wordt hier niet bedoeld 
de overhoringen van het huiswerk voor één les)

2. Toetsen worden minimaal een week van te voren 
opgegeven en in Somtoday gezet.

3. Overhoringen kunnen gegeven worden zonder 
aankondiging van tevoren, evenals luistertoetsen e.d. 
waar geen voorbereiding voor nodig is.

4. Er worden per dag maximaal twee toetsen gegeven, en 
per week maximaal vijf.  
(Toelichting: dit geldt niet voor toetsweken en 
inhaaltoetsen voor individuele leerlingen.) 
 
 

5. Cijfervrije periodes zijn:
• de eerste schooldag na een vakantie van 5 

schooldagen of langer;
• de eerste schooldag na het weekeind van Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren;
• drie lesdagen voor het begin van de toetsweek. 

6. Overhoringen en toetsen worden binnen tien werkdagen 
nagekeken en worden nabesproken met de leerlingen.

7. Ouders en leerlingen hebben via Somtoday inzage in de 
cijfers die worden gegeven binnen de grenzen van PTO/
PTA. Ook krijgen ze driemaal per jaar een schriftelijk 
overzicht. Docenten stemmen binnen de sectie af wat de 
zwaarte is van de meetellende cijfers. 

8. Op de website staan de normen waaraan leerlingen moet 
voldoen om naar een bepaalde klas of afdeling over te 
gaan. Deze normen worden vóór het begin van het jaar 
vastgesteld.

9. Aan het begin van het examentraject (vmbo 3 en 4) (havo 
4 en 5) (vwo 4-6) krijgt elke leerling een Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) gepubliceerd waarin staat 
aan welke eisen moet worden voldaan om het examen te 
halen en welke regels daarvoor gelden. Het PTA is tevens 
op de website te vinden. 

Artikel 4. Samenleven
1. Leerlingen en medewerkers gaan met elkaar om in een 

sfeer van wederzijds respect, waarin eenieder zich veilig 
voelt. Dit geldt voor gedrag, taalgebruik en kleding, zowel 
in de school als op social media. 

2. Leerlingen gaan zorgvuldig om met elkaars spullen, met de 
schoolspullen en het schoolgebouw. Zij werken mee aan 
het opruimen van afval. Schade wordt betaald door de 
veroorzaker.

3. Leerlingen hebben het recht om activiteiten te 
organiseren (klassenavonden, schoolkrant, e.d.). Deze 
activiteiten moeten in overeenstemming zijn met dit 
statuut. De directie kan bepaalde activiteiten verbieden, 
omdat zij de voortgang van het onderwijs ernstig 
belemmeren of omdat zij in strijd zijn met het karakter 
van de school. 

4. Leerlingen die zich niet houden aan de regels worden 
daarover aangesproken en krijgen een gepaste straf.

5. Voor leerlingen staat de klachtenregeling open, 
zoals die is vermeld in de schoolgids

Heb je vragen of klachten? Laat het weten via:
directiesecretariaat@dendron.nl 
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