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Algemeen  

Inleiding  

Het leerlingenstatuut van ISK- de Toekomst is in overleg met Stichting OVO tot stand gekomen.  

Betekenis  

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen van ISK de 

Toekomst. 

Doel  

Een leerlingenstatuut biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te 

verbeteren. Het leerlingenstatuut werkt op de volgende manieren:  

- Het voorkomt problemen.  

- Het helpt problemen oplossen.  

- Het sluit willekeur uit.  

 

Begrippen  

In dit statuut wordt bedoeld met:  

- ISK de Toekomst: ISK de Toekomst is een internationale schakelklas waar je als nieuwkomer de 

Nederlandse taal leert. Je wordt voorbereid op een toekomst in Nederland. 

- Leerlingen: alle leerlingen die op ISK de Toekomst zijn ingeschreven;  

-  Ouders/verzorgers: ouders, voogden en feitelijke verzorgers van de leerlingen;  

-  Onderwijs ondersteunend personeel (OOP): personeelsleden met een 

onderwijsondersteunende taak;  

-  Docenten (OP): personeelsleden met een onderwijzende taak (en stagiaires van 

lerarenopleidingen)  

-  Bevoegd gezag: bestuur van de stichting voor openbaar verenigd onderwijs in Gorinchem en de 

regio (Stichting OVO);  

-  Schoolleiding: de directeur en de afdelingsleiders/teamleiders;  

-  Mentor: docent met een speciale begeleidingstaak voor een groep of klas:  

-  Contactpersoon: een door het bevoegd gezag per school aangewezen persoon, die de klager kan 

doorverwijzen;  

-  Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs;  

  

  

Geldigheidsduur  

Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee jaar vastgesteld. Daarna wordt het 

besproken/vastgesteld in de MR en -al dan niet gewijzigd- opnieuw voor een periode van twee jaar 

vastgesteld.  

Het vorige statuut blijft geldig tot een volgend statuut is goedgekeurd.  
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Toepassing  

Het leerlingenstatuut is bindend voor:  

- de leerlingen  

- de ouders  

- het onderwijs ondersteunend personeel (OOP)  

- de docenten (OP)  

- schoolleiding  

Publicatie  

Het leerlingenstatuut wordt gepubliceerd de website van de school.  De directie draagt hiervoor de 

verantwoordelijkheid.  

  

  
ISK de Toekomst 

Rechten van de leerlingen, 2017-2019  
  
  

Algemeen  

 In het leerlingenstatuut staan de rechten van de leerlingen van ISK de Toekomst  

  
 Het leerlingenstatuut geeft duidelijkheid over de rechtspositie van leerlingen  

  
 

  

Toetsen  

 Een cijfer mag alleen gegeven worden op basis van een prestatie, niet op basis van gedrag. 

Behalve als dit gedrag onderdeel uitmaakt van de leerprestatie.  

  
 Leerlingen hebben het recht om gemaakte toetsen in te zien.  

  
 In geval van herkansing moet de toets vóór die herkansing besproken zijn.  

  
 De toets/praktische opdracht moet minstens een week van de tevoren worden opgegeven.  

  
 Een toets moet altijd voor- en nabesproken worden.  

  
 Wanneer  de  les  van  de  toets  uitvalt,  dan  verschuift  de  toets  automatisch  naar  de 

eerstvolgende les die wel doorgaat, tenzij anders wordt afgesproken.  

  

 De docent moet een toets binnen tien werkdagen nakijken, behalve als de docent ziek is.  
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 De leerling die het niet eens is met het cijfer van een toets tekent in eerste instantie bezwaar 

aan bij de docent/mentor. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de leerling naar de 

teamleider.  

  

 Een ‘second opinion’ mag altijd aangevraagd worden bij een andere docent op hetzelfde 

vakgebied indien de leerling met onbeantwoorde vragen blijft zitten of het niet eens is met de 

beoordeling van de toets.  

  

 Over het inhalen van persoonlijk gemiste toetsen beslist de docent in overleg met de leerling. 

De leerling moet hierbij het initiatief nemen.  

  

   

Rapporten, doorstroom, huiswerk  

 Een rapport geeft de leerling en/of de ouders/verzorgers een overzicht van zijn prestaties voor 

alle vakken.  

  

 De leerling heeft het recht te weten hoe de rapportcijfers tot stand zijn gekomen en heeft 

daartoe de mogelijkheid zich te laten informeren bij de docent.  

  
 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten in de programmatuur of verkeerde 

instellingen van het cijferprogramma.  

 

 De doorstroming naar vervolgonderwijs of (begeleid) werk vindt altijd plaats in samenwerking 

met de mentor en de zorgcoördinator. 

  
 

Vrijheid van meningsuiting/uiterlijk  

 Een leerling heeft recht op vrijheid van uiterlijk, mits niet onveilig, aanstootgevend, of 

discriminerend. Dit ter beoordeling van de schoolleiding.  

Onze schoolregels  

  Op school staan een aantal schoolregels centraal. De regels gaan over hoe we met elkaar 

omgaan op school. Ze spreken vaak voor zich. Toch is het goed om elkaar hierop te blijven 

aanspreken. Leerlingen die een regel overtreden krijgen een waarschuwing of straf. In geval 

van straf, nemen we contact op met de ouders.  

Klachten  

 Leerlingen kunnen via de klachten indienen via mentor/teamleider.  

 Leerlingen kunnen klachten over cijfers etc. altijd eerst met betreffende docent bespreken. 

Indien dit niet leidt tot wederzijdse overeenstemming dan went de leerling zich tot de 

teamleider.  

 Leerlingen kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van de school (zie schoolgids).  
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