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(Eenvoudige, leesbare versie) 
 
 
 

NR ONDERWERP UITWERKING 
 Eigen schoolregels De eigen schoolregels zijn extra, zijn duidelijk en openbaar. 

Ze passen bij dit statuut. 
Ze zijn niet in het nadeel van de leerling. 

 Toelating Er zijn duidelijke regels. 
Er wordt goede informatie over de toelating gegeven. 

 Onderwijs Je hebt recht op goed onderwijs (= volle lestijd, goede methodes, passend 
niveau, (snelle) vervanging bij ziekte). 
Je hebt de plicht om goed onderwijs mogelijk te maken. 
Je hebt de plicht om het onderwijs met orde te laten verlopen. 
In de schoolgids wordt heldere informatie over de opleiding gegeven. 

 Rooster Je hebt recht op een duidelijk rooster, dat op tijd wordt doorgegeven. 
 Aanwezigheid Je hebt de plicht om aanwezig te zijn. 

Ben je ziek?  - meld dit dan zo snel mogelijk. 
Wil je verlof? vraag dit dan zo vroeg mogelijk aan (uiterlijk 2 dagen van te 
voren). 

 Straf Je kunt straf krijgen als je niet doet wat er is afgesproken. 
Er wordt geen collectieve straf gegeven. 
Je hebt recht op een passende straf. 
Een straf wordt alleen door medewerkers van Lentiz gegeven. 
Het niet toelaten tot de les, schorsen (maximaal 1 week) en verwijderen kan 
alleen door de directie worden opgelegd. 
Schorsen en/of verwijderen kan alleen na een gesprek en moet schriftelijk 
worden bevestigd. 

 Gedrag Ga respectvol en correct met elkaar om. 
Houd je aan de regels bij social media-, internetgebruik en bij het maken 
van foto’s. 
Heb je schade gemaakt, dan moet je die betalen. 
Roken, alcohol, drugs en wapens zijn verboden. 

 Huiswerk Huiswerk moet voldoende gespreid over de dagen worden opgegeven. 
Heb je je huiswerk niet gemaakt; lever dan een brief van je ouders in. 

 Examens Voor informatie: lees het examenreglement en bekijk de PTA’s: op 1 
oktober zijn die voor iedereen beschikbaar. 

 Cijfers De docent geeft leer- en maakwerk duidelijk op - (ook) online. 
Een repetitie wordt minimaal een week van te voren opgeven; bij een 
toetsweek geldt minimaal 2 weken van te voren opgeven. 
Indien een les vervalt, dan schuift het huiswerk gewoon op, je moet het 
toch maken.  
Als een les vervalt met een repetitie, dan wordt een nieuwe afspraak 
gemaakt. 
Heb je een toets gemist? Maak dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. 
De docent kan alleen een toets opgeven als alle lesstof is behandeld. 
Bij een repetitie zijn de normering en de puntentelling van te voren 
duidelijk. 
Een toets is binnen 6 dagen nagekeken; binnen 8 dagen staat het cijfer in 
SOM. 
Elke leerling heeft recht op inzage en bespreking van de toets. 
Voor 1 oktober worden de overgangsregels vastgesteld en doorgegeven. 
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 Begeleiding De school zorgt voor een passende, duidelijke begeleiding; bij studie, 
profielkeuze, vakkenkeuze en bij extra zorg. 

 Persoonsgegevens Belangrijk is het privacyreglement goed door te nemen. 
Doorgeven van gegevens mag alleen op basis van de wet of met 
toestemming. 
Doorgeven is altijd in het belang van functioneren op school. 
Je hebt recht op inzage en recht op wijziging. 
‘Meekijken’ bij ICT door een Lentiz-medewerker mag, mits duidelijk 
aangegeven. 
Checken van kluisjes mag alleen bij onregelmatigheid en door de directie. 
Personeel heeft recht op inname van persoonlijke eigendommen bij (1) 
controle schoolwerk; (2) fraude; (3) verboden bezit of (4) verstoren van de 
les. 

 Vrijheid Je hebt vrijheid van meningsuiting. 
In elke school is er een publicatiebord beschikbaar. 
Je hebt vrijheid van vergaderen. 
Je mag zitting nemen in de MR en/of lid zijn van de leerlingenraad. 
Je hebt vrijheid van pers d.w.z. je mag, na overleg met de directeur, een 
eigen (digitaal) blad uitgeven. 
Je hebt recht op een gesprek. 
Je hebt vrijheid van uiterlijk. 

 Klacht Ga met een klacht naar de directeur. 
Voel je je onvoldoende gehoord? Ga dan naar de interne 
bezwarencommissie. 
Heb je een klacht over (sociale) veiligheid? Ga naar de vertrouwenspersoon. 
Heb je een klacht over het examen? Ga naar de commissie van beroep 
examens. 

 Onvoorzien De directeur beslist. 
 Publicatie Dit statuut loop vanaf 1 januari 2019; is geldig voor 2 jaar 

Van het statuut is er ook een eenvoudige, leesbare versie. Aan deze 
samengevatte versie kun je geen rechten ontlenen. 
Zie www.lentiz.nl of zie de formele publicatie ter inzage bij de administratie. 
Zie ook de posters in de school. 
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