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Inleiding
Doel
Voor je ligt het leerlingenstatuut van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO).
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken bestaat uit de volgende campussen:
- Blariacumcollege
- College Den Hulster
- Valuascollege.
Het statuut bevat per campus een aanvullend campusleerlingenreglement waarin de regels zijn
opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de betreffende campus.
Wat is dat eigenlijk, zo’n leerlingenstatuut? Het leerlingenstatuut is een voor elke campus wettelijk
verplicht document dat de rechten en plichten van de leerlingen regelt. In feite gaat het echter over
de manier waarop alle partijen op de campus, leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding met
elkaar om moeten gaan. Wat kun je bijvoorbeeld doen als je vindt dat jouw docent veel te lang doet
over het nakijken? Of als je vindt dat je onterecht uit de les bent verwijderd? De regels hierover vind
je in het leerlingenstatuut. Maar let op, er zijn nog meer plaatsen waar je schoolregels vindt, zoals in
de Schoolgids.

Uitgangspunten
Respect voor elkaar, respect voor de omgeving en respect voor jezelf bepalen onze normen en
waarden bij het samenleven, dus ook binnen Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken.
We vertrouwen er op dat het leerlingenstatuut zal bijdragen aan de goede sfeer in de klas en op de
campus. Het is daarbij goed te beseffen dat de werkverhoudingen niet afhankelijk mogen zijn van
een statuut of van regels. Vooral de manier waarop mensen in een campus naar elkaar kijken en
met elkaar omgaan, bepaalt of er sprake is van een plezierige sfeer en een goed en veilig leer- en
werkklimaat. Om dat laatste te bereiken, wordt van iedereen een actieve en positieve bijdrage
verwacht. Wil je de spelregels binnen een schoolgemeenschap laten leven, dan moet iedereen
daaraan meewerken: personeel, leerlingen en ouders. Niet het hoofd omdraaien als er wat gebeurt
of moet gebeuren. Vanuit onze normen en waarden staan wij voor waardering en respect, een
positieve houding, maar zeker ook elkaar aanspreken op verkeerd gedrag.

Vragen en opmerkingen
Opmerkingen en vragen over de inhoud van het leerlingenstatuut kun je kwijt bij de schoolleiding of
de leerlingenraad, of via het algemene emailadres info@ogvo.nl.
We willen je tot slot een heel fijne en succesvolle tijd bij ons toewensen. Leren doe je voor jezelf,
dus maak er in je eigen belang het beste van. We zullen je daar graag bij helpen.

College van Bestuur
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
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Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling
Dit leerlingenstatuut verstaat onder:
1.
Bevoegd gezag: College van Bestuur van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs
regio Venlo (OGVO).
2.
Campus: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.
3.
Leerlingen: de leerlingen die op een campus staan ingeschreven. In dit statuut wordt in
bepaalde artikelen onderscheid gemaakt tussen leerlingen tot 18 en leerlingen tussen 18 en
21 jaar. Jongeren zijn op 18-jarige leeftijd voor de wet handelingsbekwaam. Ouders zijn
financieel verantwoordelijk voor hun kinderen tot 21 jaar.
4.
Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen bedoeld in lid 3.
5.
Campusdirecteur: schoolleider die volgens het directie- en bestuursreglement
eindverantwoordelijkheid draagt voor de campus.
6.
Schoolleiding: de campusdirecteur, sectordirecteuren en hoofd algemene zaken.
7.
Personeel: het bij Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken in dienst zijnde
leidinggevend, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.
8.
Docenten: leden van het personeel die een onderwijstaak vervullen.
9.
Mentoren: docenten die belast zijn met een speciale begeleidende taak ten aanzien van een
specifieke groep leerlingen.
10.
Geleding: het personeel, dan wel de ouders en de leerlingen.
11.
Campusraad (CMR): de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet
Medezeggenschap Scholen.
12.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet Medezeggenschap Scholen.
13.
Leerlingenraad: de raad samengesteld uit en door de leerlingen.
14.
Ouderraad: de raad samengesteld uit en door ouders.
15.
Schoolplan: het document als bedoeld in artikel 24 WVO.
16
Schoolgids: het document als bedoeld in artikel 24a WVO.
17.
Schooldag: iedere werkdag buiten de schoolvakanties en algemeen erkende feestdagen.
18.
Inspectie: de inspecteur die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs als
bedoeld in art. 113 WVO.
19.
Klachtencommissie: commissie als bedoeld in artikel 24b WVO.
20.
Campusleerlingenreglement: een reglement, vastgesteld door de campusdirecteur en
goedgekeurd door het College van Bestuur, waarin de algemene regels zijn opgenomen die
op een campus gelden.
21.
Schoolexamenreglement: Examenreglement zoals bedoeld in artikel 31 lid 1 van het
Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO.
22.
Programma van toetsing en afsluiting: zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 van het
Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO.
23.
Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO.
24.
Daar waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt is tevens de vrouwelijke vorm
bedoeld.
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Artikel 2 Leerlingenstatuut
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot het leerlingenstatuut legt dit
leerlingenstatuut de rechten en plichten vast van de leerlingen die staan ingeschreven op
één van de campussen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken.
Het statuut is bindend voor:
de leerlingen;
de ouders;
de personeelsleden;
de schoolleiding;
het College van Bestuur
met inachtneming van de bepalingen in het medezeggenschapsreglement en wettelijke
bepalingen.
Dit statuut treedt in werking met ingang van 01-08-2008 en vervolgens stelt het College van
Bestuur elke twee jaar het leerlingenstatuut vast met instemming van de leerlingengeleding
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De campusdirecteur stelt elke twee jaar het campusleerlingenreglement vast met
instemming van de leerlingengeleding van de campusraad. Het campusleerlingen-reglement
ligt in het hiërarchische verlengde van het leerlingenstatuut en bevat alleen regels in
aanvulling op en in overeenstemming met dit statuut. De regels in het campusleerlingenreglement hebben eenzelfde bindende werking als vermeld in lid 2 van dit artikel.
Indien één maand voor het verstrijken van de geldigheidsduur nog geen besluit tot wijziging
is genomen, wordt het statuut resp. het reglement ongewijzigd vastgesteld.
Tussentijdse wijziging van leerlingenstatuut en campusleerlingenreglement is alleen mogelijk
in bijzondere gevallen.
Het leerlingenstatuut wordt binnen de campus zodanig gepubliceerd dat iedere betrokkene
er kennis van kan nemen.

Paragraaf 2

Grondrechten

Artikel 3 Recht op informatie
1.

2.

3.

De schoolleiding draagt er zorg voor dat, voorafgaande aan de inschrijving, aan de leerling
en de ouders algemene informatie wordt verstrekt over de doelstelling, het onderwijsaanbod
en de werkwijze van de campus, de toelatingseisen, de cursusduur, de aan de cursus
verbonden kosten en de mogelijkheden voor vervolgonderwijs.
De schoolleiding draagt er zorg voor dat de schoolgids, het lesrooster, het
medezeggenschapsreglement en andere reglementen die voor leerlingen van belang zijn,
voor alle personen genoemd onder artikel 2, lid 2 ter inzage liggen op de campus en dat
deze worden gepubliceerd via de website van de campus.
De schoolleiding bevordert actief dat leerlingen op de hoogte zijn van de inhoud van het
leerlingenstatuut en campusleerlingenreglement.

Leerlingenstatuut mei 2008

5

Artikel 4 Recht op privacy
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Er is op iedere campus een leerlingenregister, waarin tenminste de hierna te noemen
gegevens van de leerling zijn opgenomen:
a. naam, geboorteplaats en -datum;
b. datum van inschrijving op campus;
c. naam, adres van de ouders;
d. adres van de leerling, niet wonende bij ouders;
e. tijdstip van het (definitief) verlaten van de campus en de reden daarvan;
f. gegevens over het studieverleden van de leerling (afkomstig van basisschool of andere
eerder gevolgde opleiding);
g. gegevens over studievorderingen;
h. gegevens over de lichamelijke constitutie en leerstoornissen van de leerling;
i. gegevens die voor het functioneren van de campus of voor het verkrijgen van faciliteiten
nodig zijn;
j. adres bij het verlaten van de campus;
k. indien bekend, naam van de eerstvolgende vervolgopleiding.
Deze gegevens bevinden zich op de administratie van de campus.
De financiële administratie van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken beschikt over
de leerlinggegevens die van belang zijn voor de afwikkeling van noodzakelijke financiële
zaken.
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP 2001) zijn leerlinggegevens
niet algemeen toegankelijk. Inzage hebben:
a. de desbetreffende leerling en, indien deze minderjarig is, diens ouders;
b. de aan de campus verbonden personeelsleden, voorzover hun functie inzage van
bepaalde leerlinggegevens noodzakelijk maakt;
c. het bevoegd gezag;
d. de inspecteur;
e. de schoolarts;
f. andere instanties en personen die op grond van wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd
zijn, na overleg met de campusdirecteur.
Leerlinggegevens worden niet zonder toestemming van de leerling of diens ouders aan
andere personen of instanties doorgegeven, behoudens wettelijke verplichtingen. Daarnaast
kunnen studievoortganggegevens over leerlingen verstrekt worden aan scholen waar een
leerling eerder ingeschreven was of vervolgonderwijs volgt.
Na het definitieve vertrek van de leerling worden de schoolloopbaangegevens opgeslagen in
een daartoe ingericht archief. Wijziging van gegevens is niet toegestaan. Over de toegang
beslist de campusdirecteur.
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken mag foto’s, video’s, geluidsfragmenten of ander
materiaal van een op campus ingeschreven leerling gebruiken voor promotionele doeleinden
van de Onderwijsgemeenschap, tenzij de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger hier
vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt bij de schoolleiding van de campus waar de
leerling staat ingeschreven.

Artikel 5 Vrijheid van vergadering
1.

Leerlingen hebben het recht op de campus vergaderingen te beleggen over aan het
onderwijs of aan de campus gerelateerde onderwerpen.
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2.
3.

4.

5.

In overleg met de schoolleiding worden afspraken gemaakt over tijd en plaats van een
vergadering.
Vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor de eigen geleding. De leerlingen, in vergadering
bijeen, kunnen met meerderheid van stemmen personen uit andere geledingen binnen
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken tot de vergadering toelaten. Het toelaten tot de
vergadering van personen van buiten Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken kan
daarenboven eerst na overleg met de campusdirecteur
Leerlingen hebben het recht commissies in te stellen ten behoeve van een door hen te
ontplooien activiteit. Ook kunnen commissies van leerlingen worden ingesteld door of op
verzoek van de schoolleiding.
Voorzover de gebouwen- en lokalensituatie dit toelaat, krijgen commissies van leerlingen
werk- en vergaderruimte ter beschikking.

Artikel 6 Vrijheid van meningsuiting
1.
2.

3.

4.

Een leerling heeft het recht zijn mening te uiten binnen de geldende fatsoensnormen en met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Iemand die zich benadeeld voelt door mondelinge of schriftelijke uitingen van anderen kan
dit aan de orde stellen bij de mentor en verzoeken om passende maatregelen. Indien
betrokkene de reactie onbevredigend acht, kan hij/zij daartegen bezwaar maken bij de
sectordirecteur.
Op daarvoor bestemde plaatsen en borden kunnen de leerlingenraad en eventuele andere
door leerlingen in te stellen commissies mededelingen doen en affiches van nietcommerciële aard bevestigen. Een en ander gebeurt in overleg met (een lid van) de
schoolleiding of met de daarvoor door de schoolleiding aangewezen verantwoordelijke
functionaris.
Indien een schoolkrant wordt uitgegeven stelt de schoolkrantredactie van de campus een
redactiestatuut op. Dit redactiestatuut behoeft goedkeuring van de schoolleiding. In het
redactiestatuut worden in ieder geval opgenomen:
a.
doelstellingen van de schoolkrant;
b.
samenstelling van de redactie;
c.
wijze waarop redactieleden geworven worden;
d.
de verantwoordelijkheid betreffende de juistheid van informatie en de inhoud van de
opgenomen publicaties;
e.
de verantwoordelijkheid betreffende de kwaliteit van de in het blad opgenomen
publicaties en het gehanteerde taalgebruik;
f.
de verantwoordelijkheid voor publicaties die door inhoud, afbeelding en/of taalgebruik
beledigend geacht kunnen worden voor instellingen en/of personen binnen en/of
buiten de campus, of die anderszins schadelijk geacht kunnen worden voor het
aanzien van de campus;
g.
regeling voor het beheer van de beschikbaar gestelde geldmiddelen, regeling voor
gemaakte onkosten, afspraken met betrekking tot het gebruik van de beschikbaar
gestelde materiële voorzieningen.
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Artikel 7 Recht op medezeggenschap
1.

2a.

2b.

2c.

3.
4.

Leerlingen hebben het recht op campusniveau en/of op Onderwijsgemeenschap–niveau een
leerlingenraad in te stellen. Op campusniveau verleent de schoolleiding medewerking aan
het totstandkomen van een leerlingenraad en bevordert het functioneren van deze raad, o.a.
door facilitering.
Op Onderwijsgemeenschap-niveau verleent het bevoegd gezag medewerking aan het
totstandkomen van een leerlingenraad en bevordert het functioneren van deze raad, o.a.
door facilitering.
De leerlingenraad op campusniveau is bevoegd gevraagd of ongevraagd advies uit te
brengen aan de schoolleiding en de leerlingengeleding in de Campusraad, met name over
die aangelegenheden die de leerlingen in het bijzonder betreffen.
De leerlingenraad op Onderwijsgemeenschap-niveau is bevoegd gevraagd of ongevraagd
advies uit te brengen aan het bevoegd gezag en de leerlingengeleding in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, met name over die aangelegenheden die de
leerlingen in het bijzonder betreffen.
De formele medezeggenschap ligt onverkort bij de leerlingengeleding in de campusraad
resp. in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, zulks overeenkomstig de daartoe
strekkende bepalingen in WMS.
Leerlingen die lid zijn van de leerlingenraad mogen uit hoofde van hun lidmaatschap van
deze raad niet benadeeld worden in hun functioneren.
De leerlingenraad zorgt voor een reglement op campus- respectievelijk
Onderwijsgemeenschap-niveau, waarin minimaal de volgende zaken aan de orde komen:
a. de samenstelling van de raad;
b. de wijze waarop de continuïteit van de raad wordt gegarandeerd;
c. de taken en bevoegdheden van de raad;
d. het gewenste of benodigde aantal vergaderingen per jaar.

Paragraaf 3

Het onderwijs

Toelating, bevordering, inhoud en niveau van het onderwijs, toetsing en afsluiting.

Artikel 8 Toelating
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een regeling waarin de toelatingseisen voor de
brugklas zijn opgenomen. De schoolleiding draagt er zorg voor dat regeling bekend en toegankelijk
is.
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Artikel 9 Bevordering
Iedere campus heeft een regeling waarin de bevorderingsnormen zijn opgenomen. De schoolleiding
draagt er zorg voor dat regeling bekend en toegankelijk is.

Artikel 10 Inhoud van het onderwijs
In het schoolplan worden kwalitatieve bepalingen opgenomen met betrekking tot de inhoud van het
onderwijs en de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden. De schoolleiding draagt er zorg
voor dat regeling bekend en toegankelijk is.

Artikel 11 Huiswerk
In het campusleerlingenreglement worden procedurele bepalingen opgenomen met betrekking tot
het opdragen van huiswerk en klachten van leerlingen daarover.

Artikel 12 Toetsing en beoordeling
In het campusleerlingenreglement worden procedurele bepalingen opgenomen met betrekking tot
toetsing, beoordeling en klachten van leerlingen daarover.

Artikel 13 Schoolexamens en centraal schriftelijke examens
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een schoolexamenreglement voor de Tweede
Fase van Havo en VWO en voor het VMBO. Het reglement voorziet in afspraken rond organisatie,
beoordeling, herkansing en beroep. De schoolleiding draagt er zorg voor dat de regelingen bekend
en toegankelijk zijn.

Paragraaf IV

Dagelijkse gang van zaken

Artikel 14 Aanwezigheid in de lessen
1.

De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster resp.
het evt. gewijzigde rooster.
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2.

In het campusleerlingenreglement worden nadere inhoudelijke en procedurele bepalingen
opgenomen met betrekking tot de aanwezigheid in de lessen en verzuim.

Artikel 15 Lesuitval
De leerlingen hebben recht op een onderwijsaanbod dat in duur voldoet aan de daarvoor geldende
wettelijke bepalingen.

Artikel 16 Lesvervangende en niet-lesgebonden activiteiten
In het campusleerlingenreglement worden kwalitatieve en procedurele bepalingen opgenomen met
betrekking tot lesvervangende en niet-lesgebonden activiteiten.

Artikel 17 Gedragsregels
A. Rechten:
1.
Leerlingen hebben er recht op om respectvol behandeld te worden door medeleerlingen en
het personeel.
2.
Leerlingen hebben er recht op dat personeelsleden en leden van de schoolleiding handelen
en instructie geven binnen de kaders van de op het onderwijs betrekking hebbende
bepalingen van de Arbo-wetgeving.
3.
Leerlingen hebben het recht voorstellen te doen aan de schoolleiding over alle zaken die
betrekking hebben op hun positie. Dit kan zowel individueel als via de leerlingenraad en de
(leerlinggeleding van de) Campusraad.
4.
De leerlingen hebben vrijheid van uiterlijk met dien verstande dat:
a. de schoolleiding op grond van hygiëne- of veiligheidseisen bepaalde kleding kan
voorschrijven, zoals voor lichamelijke oefening of voor bepaalde praktijkvakken
b. versieringen of kleding met bepaalde afbeeldingen die als discriminerend ervaren
kunnen worden niet zijn toegestaan
c. de schoolleiding uiterlijk en kleding van de leerling niet als aanstootgevend beoordeelt
d. kleding die de onderlinge communicatie op de campus beperkt niet is toegestaan.
B. Plichten:
1.
De leerling werkt actief mee aan het instandhouden van de hierna volgende gedragsregels.
2.
De leerling dient zich respectvol te gedragen jegens medeleerlingen, het personeel en de
schoolleiding.
3.
De leerling verplicht zich om mee te werken aan een voor allen veilig leef- en werkklimaat.
“Pestgedrag” en verbaal en fysiek geweld worden niet getolereerd.
4.
Een leerling dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat:
- de organisatie van de campus en de voortgang van de lessen niet verstoord wordt;
- de naam van de campus geen schade wordt berokkend;
- de vrijheid van andere leerlingen of het personeel van de campus niet belemmerd wordt.
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5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

De leerling dient zich te houden aan de instructies van docenten en ander personeel. Als
een leerling naar het oordeel van de docent de les verstoort kan hij/zij verplicht worden de
les te verlaten en de aanwijzingen van de docent op te volgen.
Eenieder is verplicht het schoolgebouw, het schoolterrein en de directe omgeving ervan in
ordelijke staat te laten.
De leerling houdt zich op de terreinen en in het schoolgebouw en bij alle activiteiten, die
onder de verantwoordelijkheid van de campus vallen, aan de voorschriften en de instructies
die hij / zij krijgt van (surveillerende) leden van het personeel.
Het is leerlingen niet toegestaan in het schoolgebouw te roken. Of, en zo ja, waar gerookt
mag worden is per campus geregeld.
Het is leerlingen niet toegestaan alcohol te gebruiken of in bezit te hebben in het
schoolgebouw, de omgeving daarvan of tijdens activiteiten die door de campus
georganiseerd worden, tenzij er bij een bepaalde activiteit uitdrukkelijk anders bepaald is.
Het is leerlingen niet toegestaan drugs te gebruiken of in bezit te hebben in het
schoolgebouw, de omgeving daarvan of tijdens activiteiten die door de campus
georganiseerd worden. Evenmin mag men onder invloed van drugs in het schoolgebouw
verschijnen.
Tijdens les- en leeractiviteiten is het gebruik van telecommunicatie- en (andere)
audioapparatuur verboden, behalve in de aula en andere door de schoolleiding aangewezen
ruimten.
Naast het wettelijke verbod op wapens, waaronder ook het verbod op op wapens lijkende
voorwerpen, is het in bezit hebben van gevaarlijke voorwerpen in of in de omgeving van het
schoolgebouw verboden.
De in dit statuut opgenomen gedragsregels zijn ook van toepassing bij (vormen van)
elektronische communicatie.

Artikel 18 Schade
1.

2.
3.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij, door of aan leerlingen toegebrachte schade
gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De leerling
die schade veroorzaakt aan het schoolgebouw of aan schooleigendommen, hetzij tijdens,
hetzij voor of na schooltijd, kan daarvoor door de schoolleiding aansprakelijk worden
gesteld.
De ouders van een leerling die schade heeft veroorzaakt, worden van dit feit door de
schoolleiding schriftelijk in kennis gesteld.
Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw of de inventaris,
eigendommen van medeleerlingen of van derden, kunnen disciplinaire maatregelen worden
getroffen. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Paragraaf V

Strafmaatregelen

Artikel 19 Straffen
In het campusleerlingenreglement worden nadere inhoudelijke en procedurele bepalingen
opgenomen met betrekking tot corrigerende maatregelen en straffen die aan leerlingen kunnen
worden opgelegd.

Artikel 20 Schorsing
1.
2.

3.
4.

De campusdirecteur kan de leerling voor één of meerdere dagen schorsen, met een
maximum van vijf schooldagen.
Het besluit tot schorsing wordt onmiddellijk aan de leerling en ouders meegedeeld en binnen
drie dagen schriftelijk bevestigd. Wanneer de leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
wordt het besluit alleen medegedeeld aan de leerling.
De campusdirecteur brengt de Inspectie op de hoogte van een schorsing van langer dan
één dag.
Per campus wordt in het campusleerlingenreglement vastgelegd hoe aan de
schorsingsmaatregel vorm wordt gegeven.

Artikel 21 Overplaatsing en verwijdering
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een regeling waarin de criteria voor
overplaatsing en verwijdering zijn opgenomen. De schoolleiding draagt er zorg voor dat regeling
bekend en toegankelijk is.

Artikel 22 Bezwaarregeling
Waar zoveel mensen samenkomen, kan wel eens iets fout gaan. Ook er kan verschil van mening
zijn over de juistheid van een maatregel of beslissing. De meest voor de hand liggende gang van
zaken is dat alle betrokkenen over de situatie spreken. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
gaat er hier bij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnen de
campus kunnen worden opgelost. Een nadere uitleg, het nog eens goed horen van het verhaal, kan
vaak een oplossing bieden. Daarom willen wij in beginsel eerst die weg volgen. Ook kan de mentor,
contactpersoon, vertrouwenspersoon, teamcoördinator of sectordirecteur om bemiddeling worden
gevraagd. Komt men er niet uit, of blijft het gevoel van onvrede leven, dan kunnen de bezwaren aan
anderen voorgelegd worden. Dat kan het beste bij de campusdirecteur. Is bemiddeling gezien de
aard van het conflict niet de aangewezen weg, of vindt degene die het bezwaar inbrengt dat een
formele klacht gewenst is, dan is er de klachtenprocedure.
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De hierboven beschreven opvattingen worden hieronder vervat in een formeel, stapsgewijze te
volgen kader.
1.
Indien een leerling een klacht heeft over de toepassing van het leerlingenstatuut of een
onderliggend reglement, wordt éérst overleg gevoerd met de direct betrokkene om te
proberen samen tot een oplossing te komen.
2.
Indien de leerling vindt dat hij geen bevredigende reactie heeft ontvangen, stelt hij de eigen
mentor op de hoogte en kan hij deze vragen een bemiddelende rol te vervullen. De mentor
beoordeelt of de betreffende teamcoördinator bij de klacht moet worden betrokken. Deze
bemiddeling moet bij voorkeur binnen vijf schooldagen plaatsvinden.
3.
Indien bemiddeling geen resultaat heeft opgeleverd, kan de leerling dit aan de
sectordirecteur ter beoordeling voorleggen. De sectordirecteur stemt zijn opvattingen over
de klacht af binnen de schoolleiding en geeft binnen tien schooldagen namens de
schoolleiding een reactie aan de leerling.
4.
Indien de klacht daarna nog niet is opgelost, kan de leerling gebruik maken van de
klachtenprocedure.
5.
De leerling heeft desgewenst recht op hulp bij bemiddeling en het indienen van een klacht
door de vertrouwenspersoon van de campus.

Artikel 23 Wettelijke klachtenregeling
1.

2.

Indien de klacht naar het uiteindelijke oordeel van de leerling campusintern niet juist is
behandeld, kan hij overwegen dit via de klachtenregeling aanhangig te maken. Dit is slechts
mogelijk indien blijkt dat het onderling oplossen of het oplossen van het geschil door
bemiddeling redelijkerwijs niet is gelukt of redelijkerwijs niet heeft kunnen plaatsvinden en
klager ook niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht door de schoolleiding.
De klacht kan in dit geval worden ingediend bij het Bevoegd Gezag of bij de onafhankelijke
Klachtencommissie (artikel 24b van de Wet Voortgezet Onderwijs).
De formele regeling hiervoor is beschreven in de “Klachtenregeling Onderwijsgemeenschap
Venlo & Omstreken”. De schoolleiding draagt zorg voor bekendheid en toegankelijkheid van
de klachtenregeling. Verder ligt deze ter inzage bij de vertrouwenspersonen van de campus
(zie ook de schoolgids).

Mei 2008
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