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BESLUIT 
Het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe 
 
Overwegende: 
- dat het volgens artikel 24g van de Wet op het Voortgezet Onderwijs verplicht is 
 een Leerlingenstatuut op te stellen   
 
BESLUIT  
vast te stellen -  het Leerlingenstatuut RSGNOV 2021-2023 
 
in te trekken - alle eerdere versies van het Leerlingenstaat van de RSG N.O. Veluwe  

 
te bepalen   dat dit Leerlingenstatuut in werking treedt per 1 augustus 2021 
 
 
Epe, 1 augustus 2021 
 
 
Handtekening:  
 
 
 
 
Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet  
Onderwijs Noordoost Veluwe, 
i.e. College van Bestuur van de Aurora Onderwijsgroep 
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LEERLINGENSTATUUT RSG N.O. Veluwe 2020-2022 

Dit reglement is vastgesteld op basis van het besluit van het bestuur van de Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Noord Oost Veluwe, ten behoeve van de RSG N.O. Veluwe te Epe, op  1 

augustus 2020. 

Deel A   ALGEMEEN 

  

Artikel A-1 Doel van het leerlingenstatuut 

  

 Het leerlingenstatuut is een verplicht document op basis van artikel 24 lid g 
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs  

 Het leerlingenstatuut is een reglement waarin de rechten en plichten van de 
leerlingen van de RSG N.O.-Veluwe worden beschreven.  
Daarbij horen ook regels voor de goede gang van zaken binnen de school en 
de wijze hoe uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit 
de persoonlijke levenssfeer. 

 Het leerlingenstatuut gaat niet inhoudelijk in op onderwerpen die in andere 
reglementen worden behandeld. Waar nodig wordt volstaan wordt met een 
verwijzing naar het van toepassing zijnde reglement. 

  

Artikel A-2 Reikwijdte 

  

 Hoewel het leerlingenstatuut in de eerste plaats gericht is op de leerlingen,  
kent het ook bepalingen die van toepassing zijn voor ouders/verzorgers en 
medewerkers van de school.  

  

Artikel A-3  Vaststelling en instemming 

  

 Het bevoegd gezag stelt het leerlingenstatuut vast na vooraf verkregen 
instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de 
leerlingen is gekozen (artikel 27 lid 3 van het medezeggenschapsreglement) 

  

DEEL B Begripsbepalingen 

  

Aurora 
Onderwijsgroep 

de Stichting Aurora OnderwijsGroep 

  

Stichting de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe (Stovonov) 

  

Bestuur het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost 
Veluwe – het bestuur wordt uitgeoefend door het College van Bestuur van 
de Aurora Onderwijsgroep 

  

School de Regionale scholengemeenschap Noord Oost Veluwe te Epe (RSG N.O.-
Veluwe / RSGNOV ) 

  

medezeggenschaps-
reglement 

Medezeggenschapsreglement Stichting Openbaar Voortgezet Openbaar 
Onderwijs Noordoost Veluwe - RSG Noord Oost Veluwe te Epe 2019 
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Omgangs- en 
integriteitscode RSG 
N.O. Veluwe 2017 

De regeling waarin de kernwaarden voor integer handelen en de interne en 
externe omgangsvormen staan geformuleerd.  

  

Schoolgids De set van instructies, afspraken en regels voor de school zoals gepubliceerd 
via de website van de school. 

  

Ondersteuningsplan Het Samenwerkingsverband 2505 beschrijft in het Ondersteuningsplan 
welke ondersteuning voor leerlingen met specifieke problematiek die binnen 
het samenwerkingsverband beschikbaar is. Dit is een uitwerking van de 
verplichtingen van de Wet Passend Onderwijs.  

  

Schoolondersteu-
ningsprofiel (SOP) 

De RSG N.O.-Veluwe beschrijft in het schoolondersteuingsprofiel welke 
begeleiding en ondersteuning beschikbaar is binnen de school, zowel 
algemeen als voor leerlingen met specifieke problematiek. 

  

Bovenbouw De leerjaren 4, 5 en 6 atheneum; de leerjaren 4 en 5 havo; de leerjaren 3 en 
4 mavo, vmbo kb, vmbo bb 

  

Onderbouw De leerjaren 1, 2 en 3 van atheneum en havo; de leerjaren 1 en 2 van mavo, 
en vmbo kb, vmbo bb 

  

Magister De automatiseringstoepassing ter ondersteuning van leerlingadministratie, 
rooster, resultaten en onderwijsinhoud in brede zin. 

  

Deel C  GOEDE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL 

  

Artikel C-1 Iedereen is welkom 

  

 De RSG N.O. Veluwe is een openbare school die open staat voor alle 
kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke overtuiging, 
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. De school besteedt actief 
aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en 
maatschappelijke waarden.  

 De RSG N.O. Veluwe houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect 
voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en 
personeelsleden. 

  

Artikel C-2  Iedereen moet zich prettig, veilig en gerespecteerd kunnen voelen 

  

 De RSG N.O.-Veluwe strijdt actief voor het respecteren van de waarden uit 
het vorige artikel en treedt op tegen elke inbreuk op die waarden. 

 Iedereen in school dient zich in te spannen voor een prettige sfeer en 
anderen te beschermen tegen gevoelens van onveiligheid. Dat betekent dat 
iedereen zich zo gedraagt dat sprake is van een goed en veilig schoolklimaat 
waarin respect voor anderen wordt getoond. 

 De school kan met reden een positief onderscheid maken tussen (groepen) 
leerlingen als dat onderscheid tot doel heeft die (groepen) leerlingen beter 
te laten functioneren binnen de school.  
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Artikel C-3  Vertegenwoordiging van leerlingen 

  

C-3-1 Leerlingenraad 

 De RSG N.O.-Veluwe vindt het belangrijk dat leerlingen door middel van een 
leerlingenraad - als een actief, vertegenwoordigend orgaan - de belangen 
van de leerlingen kunnen dienen.  

  

C-3-2 Vorming van de leerlingenraad 

 De schoolleiding bevordert het vormen van een leerlingenraad, liefst 
jaarlijks, via een democratisch proces.  

  

C-3-3 Het functioneren van de leerlingenraad 

  

 De leerlingenraad functioneert volgens het Huishoudelijk Reglement 
Leerlingenraad RSG N.O.-Veluwe.  
In dat reglement wordt/worden tenminste vastgelegd: 
- hoe het democratisch proces voor het vormen van de leerlingenraad 

functioneert 
- hoe de leerlingenraad wordt samengesteld en tot besluiten komt 
- welke taken door de leerlingenraad worden vervuld 
- hoe het overleg tussen de leerlingenraad en de schoolleiding 

vormgegeven wordt 
- welke vergaderfaciliteiten voor de leerlingenraad ter beschikking zijn 
- welke communicatiemogelijkheden voor de leerlingenraad beschikbaar 

zijn 
- welke verdere ondersteuning voor de leerlingenraad beschikbaar is 
- hoe de activiteiten van de leerlingenraad worden bekostigd 
- welke nadere voorwaarden aan de activiteiten van de leerlingenraad  

worden gesteld met het oog op veiligheid en aansprakelijkheid 
- alle overige zaken die voor het goed functioneren van de leerlingenraad 

van belang zijn. 

  

C-3-4 Leerlingenvertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad 

  

 De RSG N.O.-Veluwe vindt het belangrijk dat leerlingen via een 
vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad invloed hebben op 
beleidsvorming en besluitvorming van de school.  

  

C-3-5 Verkiezingen leerlingengeleding medezeggenschapsraad 

  

 De schoolleiding organiseert in samenwerking met de 
medezeggenschapsraad verkiezingen voor de leerlingengeleding van de 
medezeggenschapsraad volgens de regels in het 
medezeggenschapsreglement.  

  

C-3-6 Relatie leerlingenraad en leerlingen medezeggenschapsraad 

  

 De leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad mogen ook lid zijn 
van de leerlingenraad, maar zij maken in de medezeggenschapsraad hun 
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eigen afweging in de besprekingen en over de voorstellen. Zij zijn dus geen 
verantwoording schuldig aan de leerlingenraad, niet vooraf en ook niet 
achteraf.  

  

Artikel C-4 Vrijheden en beperkingen 

  

C-4-1 Vrijheid van meningsuiting 

  

 Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school of daarbuiten te uiten, mits 
dit niet beledigend of kwetsend voor groepen of personen is.  

 De RSG N.O. Veluwe heeft kernwaarden als richtsnoer voor integer handelen 
en de interne en externe omgangsvormen.  
Deze zijn vastgelegd in de Omgangs- en Integriteitscode RSG N.O.Veluwe.  

  

C-4-2 Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting 

  

 Aangezien iedereen op school welkom is en zich er veilig moet kunnen 
voelen zijn er redelijke normen voor wat je mag zeggen, doen of laten.  
Uitingen van discriminatie, pesten, kwetsen, oproepen tot geweld, geweld, 
haat zaaien en dergelijke zijn daarom niet toegestaan. Het maakt daarvoor 
geen verschil op welke manier die uitingen worden gedaan.  
Dezelfde normen hanteren we voor uitingen buiten school of via websites of 
op social media.  

  

C-4-3 Schoolkrant 

  

 De school waardeert het bestaan van een schoolkrant en zal daartoe ook 
faciliteiten ter beschikking stellen. Voor de schoolkrantredactie bestaat in 
principe de zgn. redactievrijheid maar ook daar geldt dat dezelfde redelijke 
normen gelden (zie vorig artikel). 

 Zonodig zorgt de schoolleiding voor het opstellen van een redactiestatuut 
waarin de gedragsregels en faciliteiten voor een schoolkrant nader geregeld 
worden.  

  

C-4-4 Sociale media 

  

 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het schoolbestuur 
gebruik te maken van de naam van de school – in welke vorm of afkorting 
dan ook – of van logo’s van de school of van het schoolbestuur in de naam 
van webpagina’s of social-media-accounts.  
Over de inhoud van uitingen op social media gelden uiteraard C-4-1 en C-4-
2. 

  

C-4-5 Vrijheid van uiterlijk 

  

 Iedereen heeft in principe het recht op vrijheid van uiterlijk, maar is 
gehouden zich naar de wet en de algemene regels van de welgemanierdheid 
te gedragen. Ook hier gelden dus redelijke normen.  
Verder geldt de Omgangs- en Integriteitscode RSG N.O. Veluwe.  
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C-4-6 Grenzen aan de vrijheid van uiterlijk 

  

 De algemene vrijheid wordt in ieder geval begrensd of nader bepaald door: 
- het wettelijke verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in 

het onderwijs.  
Dat geldt dus bijvoorbeeld voor het dragen van voor een nikab, boerka, 
integraalhelm of bivakmuts.   
Dit wordt o.a. ingegeven door de wens tot het bevorderen van open 
communicatie, veiligheid en het voorkomen van fraude. 

- Veiligheidsvoorschriften bij lessen/activiteiten.  
Dat geldt dus bij technische vakken waar met apparatuur gewerkt 
wordt, bij practica van natuurkunde, scheikunde, biologie en dergelijke 
waar dat door de docent of onderwijsassistent wordt aangegeven 

- Het voorschrift om bij sportactiviteiten sportkleding te dragen 
- Voorschriften om bij bepaalde sportactiviteiten specifieke 

beschermingsmiddelen te gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
maskers, mondbeschermers, scheenbeschermers e.d. 

- Ook via het uiterlijk mag geen discriminatie, pesten, kwetsen, oproepen 
tot geweld, geweld, haat zaaien en dergelijke plaatsvinden. 

  

C-4-7 Relatievrijheid en grenzen daaraan 

  

 De school legt het ontstaan van vriendschappen of hechtere vormen van 
relaties in principe niets in de weg.  

 Het is echter niet toegestaan dat er privé-relaties tussen personeelsleden en 
leerlingen bestaan die hechter zijn dan de gangbare relatie tussen 
personeelsleden en leerlingen in het algemeen. Dit geldt ongeacht of het 
personeelslid betrokken is bij de opleiding van de leerling en ook ongeacht 
de leeftijd van de leerling.  

  

C-4-8 Redelijke normen  

  

 Bij onduidelijkheid/verschil van mening, bepaalt de directeur wat wel en niet 
wordt verstaan onder welgemanierdheid, beledigend, kwetsend en 
dergelijke.  
Zo geldt ook dat gebaren en uiterlijke verschijningen niet beledigend of 
kwetsend voor personen of groepen mogen zijn. 

  

C-4-9 Vrijheid van persoonlijke bezittingen in school 

  

 Iedereen heeft in principe recht op vrijheid voor persoonlijke bezittingen die 
op het lichaam, in kleding, in een tas of iets dergelijks of in een persoonlijk 
kluisje bewaard kunnen worden.  

  

C-4-10 Grenzen aan de vrijheid van persoonlijke bezittingen in school 

  

 De algemene vrijheid voor persoonlijke bezittingen in school wordt in ieder 
geval beperkt door:  
- wettelijke bepalingen (o.a. over wapens, drugs, vuurwerk) 
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- verbod op zaken die gevaar kunnen opleveren voor anderen, voor de 
inventaris of voor het gebouw van de school.  

- verbod op handelsvoorraden  
- verbod op zaken die aan anderen toebehoren 

  

C-4-11 Leerlingpas 

  

 De school stelt een leerlingpas met pasfoto aan de leerling ter beschikking. 
De leerlingen zijn verplicht deze leerlingpas bij zich te hebben en waar nodig 
te tonen. De leerlingen horen mee te werken aan het laten maken van een 
goede foto voor de leerlingpas. De leerlingpas hoort niet te worden 
overgedragen aan anderen. 

  

C-4-12 Schoolregels 

  

 Voor het regelen van de goede, dagelijkse gang van zaken worden door de 
schoolleiding schoolregels, werkafspraken, instructies en zonodig ook 
correctiemaatregelen opgesteld. Deze worden gepubliceerd in de Schoolgids 
via de website van de school en verder op plaatsen waar dat nodig is.  

  

Artikel C-5 Handhaving 

  

C-5-1 Controle schoolregels 

  

 De normale schoolregels kunnen worden gecontroleerd door medewerkers 
en vrijwilligers van de school. Hun aanwijzingen worden opgevolgd. 

  

C-5-2 Controle opbergmiddelen en kluisjes 

  

 De inhoud van persoonlijke opbergmiddelen of een kluisje mag worden 
gecontroleerd op verboden inhoud. Dat mag alleen als de controle door 
twee personen tegelijk wordt uitgevoerd in opdracht van de 
rector/directeur. 

  

C-5-3 Aangifte doen  

  

 Bij het constateren van strafbare feiten kan de school aangifte doen bij 
politie en justitie. In een aantal gevallen is de school daartoe zelfs verplicht.  
Het doen van aangifte staat los van het kunnen opleggen van disciplinaire 
maatregelen binnen de school.  

  

C-5-4 Disciplinaire maatregelen 

  

 Disciplinaire maatregelen kunnen worden opgelegd vanwege:   
•   niet nakomen van verplichtingen op grond van het Leerlingenstatuut 
•  het plegen van of betrokken zijn bij strafbare feiten op de terreinen  
 en/of in de gebouwen van de school (bijvoorbeeld diefstal, bedreiging, 
 geweld, racisme) 
•  ernstig vermoeden van overtreding van de wet of van de regels van de 
 school op het gebied van drugs, alcohol en / of wapens. 
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•  herhaalde les- / ordeverstoring 

•   overtreding van de schoolregels. 

•  (digitaal) pesten van medeleerlingen of medewerkers 

•  indien de school van mening is dat het welzijn / de veiligheid van de 
 leerlingen of de voortgang van het onderwijsproces in het geding is. 

 De school kan nadere regels stellen over hoe disciplinaire maatregelen 
worden opgelegd, meegedeeld en uitgevoerd. 

  

C-5-5 Schade 

  

 Elke vorm van schade ontstaan door het opleggen van disciplinaire 
maatregelen (bijvoorbeeld financiële schade, gemiste toetsen/examens, 
studievertraging) blijft geheel en al voor rekening en risico van de leerling en 
zijn ouders/verzorgers. 

  

Artikel C-6 Waarborgen 

  

C-6-1 Schoolveiligheidsplan 

  

 De RSG N.O.-Veluwe kent een Schoolveiligheidsplan. Dat 
Schoolveiligheidsplan beschrijft het beleid van de school voor zowel de 
fysieke veiligheid (gevaarlijke situaties) als de sociale veiligheid 
(omgangskwesties) in de school.  
De school biedt hulp aan wie zich ongemakkelijk of benadeeld voelt en 
daarbij raad, hulp of bemiddeling nodig heeft. 

  

C-6-2 Regelingen  

  

 De school heeft ook specifieke regelingen die waarborgen dat iedereen zich 
in school welkom en veilig moet kunnen voelen. Die regelingen zijn: 

 - de omgangs- en integriteitscode 
- het (anti-)pestprotocol 
- het Handboek/koepelregeling voor Klachten en Bezwaren 

  

C-6-3 Hulp en ondersteuning 

  

 De school kent een aantal plekken/personen waar je terecht kunt als je je 
ongemakkelijk voelt, benadeeld voelt, hulp of ondersteuning nodig hebt.  
Die plekken/personen zijn: 

 - coaches/mentoren en conciërges 
- het Pluspunt 
- teamleiders of de rector/directeur 
- de interne vertrouwenspersonen 
- de externe vertrouwenspersoon 
- de vertrouwensinspecteur 
- het schoolmaatschappelijk werk  
- de schoolarts  
Bij twijfel of onzekerheid kun je altijd terecht bij deze hulpverleners; als zij 
zelf niet kunnen of mogen helpen dan zullen zij doorverwijzen naar het  
Servicepunt Klachten en Bezwaren.  
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De werkwijze van het Servicepunt Klachten en Bezwaren wordt gepubliceerd 
op de website van de school. 
 

  

C-6-4 Gedragslijnen 

  

 De school is of heeft zich verplicht tot het volgen van een bepaalde 
gedragslijn voor een aantal soorten gevallen.  
Die gedragslijnen zijn: 

 - we registreren incidenten zoals ongevallen, ruzies 
- we volgen de Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 

van de Stichting School en Veiligheid 
- we volgen de Meldcode voor Zedendelicten in het onderwijs van de 

Stichting School en Veiligheid 
- we handelen conform wettelijke meldplichten  

  

Deel D ONDERWIJS EN TOETSING 

  

Artikel D-1 Rechten 

  

D-1-1 Goed onderwijs 

  

 Van de docent wordt verwacht dat hij/zij goed onderwijs geeft. 
Het gaat hierbij om zaken als: 
- evenwichtige verdeling van de lesstof over de lessen, 
- goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof,  
- adequate begeleiding bij zelfwerkzaamheid, 
- kiezen van geschikt schoolmateriaal, 
- zorgen voor een juist leerklimaat, 
- aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof, 
- regelmatig toetsen, evenwichtig verdeeld in de tijd 
- tijdig rapporteren over de voortgang van de leerlingen:  resultaten van 

toetsen, werkstukken en andere prestaties; ook zo nodig van 
tussenproducten, logboeken, stageverslagen en dergelijke 

- aan leerlingen tijdig verstrekken van rapportages en beoordelingen over 
de voortgang van de leerlingen: resultaten van toetsen of logboeken bij 
voorkeur binnen een week, maar maximaal na 2 weken; resultaten van 
omvangrijkere prestaties als stageverslagen, practicumverslagen en 
werkstukken bij voorkeur binnen 2 weken, maar maximaal na 3 weken 

- het leveren van een redelijke inspanning om eventuele leerachterstand 
door (geringe) uitval te compenseren 

  

D-2-2 Overleg 

  

 
 
Leerlingen hebben individueel of met een groep het recht om de 
taakvervulling van de docent te bespreken. Allereerst met de docent, maar 
zo nodig ook met hun coach/mentor of teamleider.  
De coach/mentor of de teamleider bespreekt dit met de betreffende docent 
en geeft binnen 10 schooldagen een reactie naar de leerling of groep.  
Leidt dit niet tot een werkbare situatie dan is het tijd om de richtlijnen van 
het Handboek Klachten en Bezwaren te volgen.  
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Artikel D-2 Plichten 

  

 Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich inspannen een goed 
onderwijsproces mogelijk te maken en de aanwijzingen daarvoor op te 
volgen. 
Het gaat hierbij om zaken als: 
- tijdig aanwezig zijn op school, in de les en bij activiteiten 
- voldoen aan de les- en huiswerkinstructies 
- beschikbaar hebben van  de benodigde studiematerialen (boeken, 

schrijfgerei, laptop/tablet/rekenmachine etc.) 
- ordelijk gedrag tijdens de les 
- meewerken aan samenwerkingsopdrachten 
- achterwege laten van fraude 
- voldoen aan veiligheidsvoorschriften 

 Voor de duidelijkheid verwijzen we hier ook naar de inhoud van de 
artikelen over schoolregels uit Deel C van dit reglement. 
Voor de lessen op afstand is een draaiboek als bijlage toegevoegd 

  

Artikel D-3 Toetsing in de bovenbouw 

  

D-3-1 Aparte regeling  

 In de bovenbouw worden alle zaken over toetsing geregeld in de 
Programma’s van Toetsing en Afsluiting en in het Examenreglement RSG 
N.O. Veluwe 

  

D-3-2 Jaarlijkse vaststelling en publicatie 

 De PTA’s en het Examenreglement worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk 
op 1 oktober gepubliceerd via de website van de school.  

  

D-3-3 Publicatie toetsperioden 
Bij de start van het schooljaar, maar uiterlijk 1 oktober, worden de data van 
de toetsperioden gepubliceerd. 
 

  

D-3-4 Publicatie toetsrooster 
Tenminste 3 weken voorafgaand aan de start van een toetsperiode wordt 
gepubliceerd op welke dagen of dagdelen en zo mogelijk ook op welke 
plaatsen en tijdstippen de afzonderlijke toetsen zullen plaatsvinden. 

 
Artikel D-4 

 
Toetsing in de onderbouw  

  

D-4-1 Regelmatig toetsen 

  

 Bij goed onderwijs hoort ook dat de voortgang van het onderwijs regelmatig, 
goed verdeeld in de tijd, wordt getoetst en dat daarover tijdig wordt 
gerapporteerd. Dat geldt niet alleen voor toetsen, maar ook voor alle andere 
vormen van prestaties die van een beoordeling worden voorzien. 

  

D-4-2 Helderheid over belang van de toets 
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 Bij een toets of andere te beoordelen prestatie van leerlingen hoort van te 
voren duidelijk te zijn hoe de beoordeling daarvan meetelt voor 
rapportcijfers of woordelijke rapportages.  

  

D-4-3 Omvang 

  

 De omvang van de toets hoort in een goede verhouding te staan tot de tijd 
die er voor beschikbaar is. 

  

D-4-4 Terugkoppeling 

  

 Een beoordeling van een gemaakt werk hoort mede gericht te zijn op het 
leren van tekortkomingen, dat betekent dat niet alleen wordt aangegeven 
dát iets niet goed is, maar dat ook wordt aangegeven hoe het wél had 
gemoeten. 

  

D-4-5 Nabespreking 

  

 Een toets hoort altijd te worden nabesproken in de les. Daarvoor geldt een 
voorkeurstermijn van 5 dagen, maximaal 10  

  

D-4-6 Toetsbeleid onderbouw 

  

 De school legt in een specifieke regeling vast welke regels in  de onderbouw 
worden gehanteerd voor alle aspecten rondom toetsen en beoordelen.   
Deze regeling zal worden gepubliceerd via de website van de school. 

  

D-4-7 Publicatie toetsperioden 
Indien van toepassing wordt aan het begin van het schooljaar, maar uiterlijk 
1 oktober, worden de data van toetsperioden gepubliceerd. 

  

D-4-8 Publicatie toetsrooster 
Tenminste 3 weken voorafgaand aan de start van een eventuele 
toetsperiode wordt gepubliceerd op welke dagen of dagdelen en zo mogelijk 
ook op welke plaatsen en tijdstippen de afzonderlijke toetsen zullen 
plaatsvinden. 

  

Artikel D-5 Huiswerk 

  

D-5-1 Hoofdzaken huiswerk 

  

 De docenten zorgen er bij het opgeven van huiswerk voor  
- dat het huiswerk evenwichtig verdeeld wordt 
- dat de huiswerkopdrachten helder genoteerd worden via Magister en 

daar vindbaar zijn  
- dat de totale hoeveelheid huiswerk voor een schooldag voor het totaal 

van alle vakken beperkt blijft tot 2 uur per dag en tot maximaal 20 
minuten voor een afzonderlijk vak, uitgaand van een gemiddeld tempo 
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D-5-2 Hoofdzaken werkstukken 

  

 De docenten zorgen er bij opdrachten voor werkstukken voor 
- dat voldoende tijd voor het maken van werkstukken beschikbaar wordt 

gesteld in relatie met de belasting voor het normale huiswerk en de 
indeling van het schooljaar (denk daarbij aan toetsperioden) 

- dat tijdens de periode voor het maken van het werkstuk voldoende 
gelegenheid voor  

  

D-5-3 Voorkomen overbelasting 

  

 Wanneer de belasting door huiswerk en/of werkstukken te groot wordt kan 
de coach/mentor of teamleider worden ingeschakeld om hiervoor een 
oplossing te vinden 

  

DEEL E  FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE PROBLEMATIEK 

  

Artikel E-1 Zorgstructuur 

  

 De RSG N.O.-Veluwe kent een zorgstructuur voor leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben. 

 Voor de algemene aandacht en zorg/ondersteuning kent de school primair 
de coaches/mentoren, voor specifieke aandacht en zorg/ondersteuning kent 
de school het zgn. Pluspunt. 
De aanpak voor zorg en ondersteuning staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP), daarin staat beschreven welke 
ondersteuning beschikbaar is en hoe die is georganiseerd.  

  

Artikel E-2 Regionale samenwerking 

  

 De RSG N.O. -Veluwe is partner in een regionaal samenwerkingsverband 
voor de vormgeving van de verplichtingen van de Wet Passend Onderwijs.  
Dat is het Samenwerkingsverband 2505 van alle scholen voor voortgezet en 
voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe. 
Deze samenwerking, inhoud en werkwijze staat beschreven in het zgn. 
Ondersteuningsplan. 

  

Artikel E-3 Pluspunt 

  

 De RSG N.O. -Veluwe kent het zgn. Pluspunt is voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben.  
Bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van het leren, het gedrag, de 
emotionele ontwikkeling of de thuissituatie. Oftewel ondersteuning bij 
problemen die het goed volgen van onderwijs en het ontwikkelen van 
zichzelf in de weg kunnen staan. Het Pluspunt geeft elke leerling passende 
ondersteuning zodat het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten weer 
mogelijk is en het onderwijs zijn vruchten af kan werpen. 

  

Artikel E-4 Leerlingen met dyslexie 
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 De school biedt specifieke hulp aan leerlingen met dyslexie en structurele 
problemen op het gebied van het lezen. 
Hiervoor bestaat een dyslexie-protocol. In dat protocol wordt het beleid en 
de aanpak van dyslexie uitgewerkt. 

  

Artikel E-5 Leerlingen met dyscalculie 

  

 De school biedt specifieke hulp aan leerlingen met dyscalculie 
met structurele problemen op het gebied van rekenen. 
Hiervoor bestaat een dyscalculie-protocol. In dat protocol wordt het beleid 
en de aanpak van dyscalculie uitgewerkt. 

  

Artikel E-6 Samenwerkingen 

  

 De RSG N.O.-Veluwe werkt samen met diverse organisaties voor jeugdzorg, 
onder andere CJG (Centrum Jeugd en Gezin), SMW (schoolmaatschappelijk 
werk), GGD-jeugdzorg (schoolarts), gemeenten Epe en Heerde 
(leerplichtzaken) 

  

Deel F BESCHERMING VAN GEGEVENS UIT DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

  

Artikel F-1 Naleving Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 De RSG N.O.-Veluwe houdt zich aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming ter bescherming van privacy van leerlingen, ouders 
en medewerkers. 

  

Artikel F-2 Onderwerpen 

  

 De school voldoet aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan:  
-      leerlingdossiers en onderzoeksverslagen 
- verzuimregistratie 
- cameratoezicht (voorkomen van vernielingen en diefstal) 
- het gebruik van social media  en apps in het onderwijs 
- het gebruik van beeldbellen in het onderwijs 
- het gebruik van digitale surveillance bij examens, tentamens en toetsen 
- het gebruik van schriftelijke en digitale enquêtes  
- het verstrekken van gegevens  aan instanties of anderen 

  

Artikel F-3 Regels 

  

 De school stelt zonodig (nadere) regels op om de goede omgang met privacy 
te waarborgen. Deze regels worden vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan. 

  

Artikel F-4 Regels Schoolveiligheidsplan 

  

 In het Schoolveiligheidsplan zijn de privacy-gedragsregels vastgelegd. Het 
gaat daarbij om:  
- de regels voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens in de relatie 

personeel / ouders-leerlingen  
- de gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid 
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- de meldplicht bij (vermoeden) van seksueel ongewenst gedrag 
- de meldplicht bij (vermoeden) van huiselijk geweld 
- bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders/verzorgers 
- bijzondere afspraken rondom privacy bij uit-huis-geplaatste leerlingen 

  

Deel G Diversen 

  

Artikel G-1 Ouderbijdrage 

   

 De school vraagt een vrijwillige bijdrage aan de ouders/verzorgers van de 
leerlingen voor activiteiten of leer(hulp)middelen wanneer deze middelen 
noodzakelijk zijn voor het onderwijsprogramma en niet uit de (rijks)-
onderwijsbekostiging kunnen worden betaald. 

De school draagt er zorg voor dat de kosten van deze middelen zo laag 
mogelijk worden gehouden. 

  

Artikel G-2 Vangnet (financieel) 

  

 Het is de bedoeling dat elke leerling kan deelnemen aan alle onderdelen van 
het schoolleven. De school vraagt voor een aantal activiteiten een financiële 
bijdrage van de ouders/verzorgers.  
 
Zonodig kan een beroep worden gedaan op: 
- een betalingsregeling 
- een reductie- of kwijtscheldingregeling 
- een bijdrage van Stichting Leergeld of andere fondsen 

  

Artikel G-3 Excursies / werkweken / sportdagen 

  

 Excursies, werkweken en sportdagen zijn onderdeel van het onderwijs-
leerprogramma van de school. Deelname hieraan is verplicht. De school kan 
besluiten om in individuele gevallen de deelnameverplichting op te heffen 
en in plaats daarvan aan alternatieve activiteiten te laten meedoen. 

  

Deel H Slotbepalingen 

  

Artikel H-1 Communicatie 

  

 De coaches/mentoren wijzen de leerlingen in de eerste weken van het 
schooljaar op het bestaan en belang van het leerlingenstatuut. Zij geven ook 
aan waar het leerlingenstatuut te vinden is.  

  

Artikel H-2 Geldigheid 

  

 Dit leerlingenstatuut treedt in werking op 1 augustus 2020. 
De geldigheid van dit leerlingenstatuut eindigt op 31 juli 2022.  
Is er op dat moment nog geen opvolgend leerlingenstatuut vastgesteld, dan 
behouden de bepalingen van dit leerlingenstatuut hun geldigheid en 
toepassing totdat een nieuw leerlingenstatuut is vastgesteld. 
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Artikel H-3 Publicatie 

  

 Het leerlingenstatuut wordt gepubliceerd via de website www.rsgnov.nl en 
ligt ook ter inzage in de mediatheek van de RSG N.O. Veluwe. 

 De schoolleiding zorgt ervoor dat het leerlingenstatuut ook wordt 
opgenomen in de verzameling van regelingen en afspraken die voor het 
personeel beschikbaar is.  

  

Artikel H-4 Citeertitel 

  

 Dit leerlingenstatuut kan worden aangehaald als “Leerlingenstatuut RSG 
N.O.-Veluwe 2020-2022”.  

  

Deel H BIJLAGEN 

  

Bijlage 1 Artikel 24 g Wet op het voortgezet onderwijs 

  

WVO -  Artikel 24 g 
lid 1 

Het bevoegd gezag van een school legt elke twee jaar in een reglement, 
leerlingenstatuut genaamd, de rechten en plichten van de leerlingen vast. 

  

WVO -  Artikel 24 g 
lid 2 

In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, 
strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling 
en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van 
gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. 

  

WVO -  Artikel 24 g 
lid 3 

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het 
leerlingenstatuut in het gebouw van de instelling ter inzage wordt gelegd op 
een voor de leerlingen toegankelijke plaats. 
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