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Algemeen

1.1

Leerlingenstatuut

1.1.1

In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.

1.1.2

Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het Bestuur. Het Bestuur stelt het leerlingenstatuut
vast, nadat de medezeggenschapsraad zich erover heeft kunnen uitspreken.

1.1.3

Het leerlingenstatuut geldt voor alle bij Dollard College ingeschreven leerlingen. Het wordt
gerespecteerd door het Bestuur en alle aan Dollard College verbonden organen en
personeelsleden. Het leerlingenstatuut is zowel in de school als buiten het schoolgebouw of
schoolterrein van kracht, zolang er sprake is van een aktiviteit die te maken heeft met de
opleiding of de school. Dit kan onder schooltijd zijn, maar ook daar buiten.

1.1.4

Dit leerlingenstatuut treedt in werking op 2 oktober 2006.

1.1.5

Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van hetzij:
–
de medezeggenschapsraad
–
het managementteam van directeuren
Een voorstel tot wijziging wordt aan het Bestuur aangeboden. Het Bestuur kan het
leerlingenstatuut wijzigen op eigen initiatief of nadat daartoe een voorstel is ontvangen. Het
Bestuur gaat pas over tot wijziging van het leerlingenstatuut, nadat de medezeggenschapsraad
zich over de wijziging heeft kunnen uitspreken.

1.1.6

Het leerlingenstatuut wordt door het Bestuur gepubliceerd. Bij aanvang van het studiejaar wordt
het uitgereikt aan alle leerlingen die voor de eerste maal bij het Dollard College zijn
ingeschreven.

1.1.7

In dit leerlingenstatuut wordt ten behoeve van de leesbaarheid alleen de mannelijke vorm
(hij/hem) gebruikt. Daar waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, is ook de vrouwelijke vorm
(zij/haar) bedoeld.

1.2

Begrippen
In het leerlingenstatuut wordt een aantal begrippen gebruikt. Met de onderstaande begrippen
wordt bedoeld:
leerlingen:
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personeelsleden:

docenten:
directeur:
onderwijscoördinator:
het Bestuur:

medezeggenschapsraad:
reglementen:

inspecteur:

de aan het Dollard College verbonden docenten,
onderwijsondersteunende personeelsleden, stagiaires en
vrijwilligers;
de aan het Dollard College verbonden personeelsleden met een
lesgevende taak;
de directeur van de locatie
de medewerker die de directie in het managen van de locatie
ondersteunt;
het door de Raad van Toezicht ingestelde orgaan dat belast is
met het bevoegd gezag en dagelijks bestuur van het Dollard
College;
het orgaan binnen het Dollard College ten behoeve van overleg
en medezeggenschap;
samenstel van de regels over de rechten en plichten van de
personen en organen die deel uitmaken van de Dollard College
gemeenschap. Hierin zijn onder meer opgenomen: het
klachtenreglement , de regeling inzake sexuele intimidatie,
bezwaar- en beroepsprocedures;
de inspecteur van het onderwijs.

1.3

Rechten en plichten in algemene zin

1.3.1

De rechten die leerlingen, of bij minderjarigheid hun ouders/verzorgers, hebben, vloeien voort uit
de inschrijving of onderwijsovereenkomst die met het Bestuur is gesloten.
De plichten voor de leerlingen, of bij minderjarigheid hun ouders/verzorgers, vloeien eveneens
voort uit deze inschrijving of onderwijsovereenkomst.

1.3.2

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij in hun gedrag en uitlatingen rekening houden met de
grondslag en de doelstelling van het Dollard College.

1.3.3

De leerlingen en personeelsleden hebben ten opzichte van elkaar de plicht te zorgen voor een
werkbare situatie, waarin in een passende sfeer goed onderwijs kan worden gevolgd en
gegeven. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich in voldoende mate inzetten om in een bij de
opleiding passend studietempo een zo goed mogelijk leerresultaat te behalen.

1.3.4

De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de regels die gelden bij het Dollard College.
Zij hebben het recht organen en personeelsleden te houden aan de regels die voor hen bij
het Dollard College gelden.

1.3.5

Van de leerlingen en personeelsleden wordt verwacht dat zij met respect omgaan met elkaar en
met alle andere personen bij het Dollard College. Bovendien wordt verwacht dat zij zorgvuldig
omgaan met elkaars eigendommen, de eigendommen van alle andere personen die bij het
Dollard College werken en alle overige eigendommen van het Dollard College.

2

Kwaliteit van het onderwijs

2.1

De leerlingen hebben recht op het ontvangen van goed onderwijs en een daarbij passende
begeleiding. Indien een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit
met argumenten kenbaar maken aan het Bestuur.

2.2

Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op een gelijke behandeling.
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3

Schade

3.1

Het Bestuur aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die buiten
verantwoordelijkheid van de Raad wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen. Het Bestuur
aanvaardt ook geen wettelijke aansprakelijkheid voor verlies van bezittingen of schade aan
bezittingen van leerlingen van het Dollard College, noch tijdens schooltijd, noch buiten schooltijd
Indien een leerling schade toebrengt aan:
het gebouw;
de leermiddelen die zich in het gebouw bevinden;
andere bezittingen van het Dollard College;
andere onder het beheer van het Dollard College staande zaken,
dan wordt die schade hersteld op kosten van de leerling die de schade heeft veroorzaakt, of (bij
minderjarigheid) op kosten van de ouders/verzorgers.

3.2

Het Bestuur en de directeuren kunnen voorschriften maken die de schade aan bezittingen of het
verlies daarvan zoveel mogelijk voorkomen.

4

Disciplinaire maatregelen

4.1

De leerling die zich niet houdt aan de regels die gelden binnen het Dollard College, kan een
disciplinaire maatregel (straf) worden opgelegd. Zo’n maatregel kan worden opgelegd door een
docent, de onderwijscoördinator of de directeur. Bij het vaststellen van de maatregel dient
uitgegaan te worden van het feit dat de school mede een opvoedingsinstituut is. De opgelegde
maatregel dient te passen in dat kader.

4.2

De maatregel (straf) moet in verhouding staan tot de ernst van de overtreding van de regels. Dat
betekent dat de zwaarte van de straf afhankelijk is van de ernst van de overtreding.

4.3

Indien de leerling meent dat hem ten onrechte (door één van de in artikel 4.1 genoemde
functionarissen) een maatregel is opgelegd, kan hij dit aan een hogere functionaris ter
beoordeling voorleggen. Deze functionaris dient de leidinggevende te zijn van de functionaris die
de maatregel heeft opgelegd.

5

Onderwijs- en Examenregeling

5.1

Voor het begin van het studiejaar ontvangen de leerlingen van het Dollard College hun
Programma van toetsing en afsluiting inclusief het examenreglement.

5.2

Het Bestuur stelt de examenregeling vast. Deze regeling beschrijft:
de wijze waarop het examen wordt afgenomen;
de wijze waarop de beoordeling wordt gegeven;
de regels over verzuim bij examens;
de regeling bij examenfraude;
de regels voor herkansing;
de mogelijkheden om tegen beslissingen met betrekking tot het examen bezwaar te
maken of beroep aan te tekenen.

6

Privacy

6.1

Leerlingenregistratie
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Van alle leerlingen zijn door het Dollard College gegevens geregistreerd. Deze gegevens dienen
correct te zijn. Leerlingen, en bij minderjarigheid ook de ouders/verzorgers, kunnen de eigen
gegevens inzien en indien nodig vragen deze te wijzigen of te verbeteren.

7

Inspraak

7.1

De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen via de in de locatie georganiseerde
inspraakorganen, zoals de leerlingenraden.

7.2

De directie kan in een reglement vastleggen:
de taak en samenstelling van dergelijke inspraakorganen;
de verkiezing van de leden van deze organen;
de wijze van overleg tussen deze organen en de directie;
de faciliteiten die deze organen bij de uitoefening van hun taak ten dienste staan.

8

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering

8.1

Algemeen

8.1.1

Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten, mits deze niet in strijd is met de goede gang van het
onderwijs en de regels van het Dollard College.

8.1.2

Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te respecteren. Uitingen die
discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan.

8.2

Leerlingenkrant

8.2.1

De directie kan in overleg met de redactie van de leerlingenkrant een redactie-reglement
vaststellen. Hierin zijn vastgelegd: de verantwoordelijkheid voor de leerlingenkrant en de
beschikbaarheid van geld, papier e.d.

8.2.2

De directie kan de publikatie van de leerlingenkrant of een deel daarvan verbieden. De directie
zal van deze mogelijkheid gebruik maken als de leerlingenkrant in strijd is met de grondslag of
doelstelling van het Dollard College, of wanneer er sprake is van een discriminerende of
beledigende inhoud.

8.3

Aanplakborden

8.3.1

De directie kan aanplakborden in de gebouwen aanwijzen waarop leerlingen zonder
voorafgaande toestemming mededelingen die voor andere leerlingen van belang zijn, mogen
ophangen. Deze mededelingen mogen niet in strijd zijn met de grondslag of doelstelling van het
Dollard College, of discriminerend of beledigend van aard zijn.

8.4

Bijeenkomsten

8.4.1

De directie stelt desgewenst ruimte ter beschikking voor bijeenkomsten van leerlingen. Hierbij
wordt uitgegaan van de mogelijkheden die binnen het Dollard College aanwezig zijn. Aan het ter
beschikking stellen van ruimte kunnen voorwaarden gesteld worden.
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9

Klachten

9.1

Het is mogelijk dat leerlingen, personeelsleden en aan het Dollard College verbonden organen
menen dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast. In dat geval proberen zij
in goed overleg het probleem op te lossen met de persoon/personen of het orgaan/organen met
wie het probleem is ontstaan. Indien blijkt dat het onderling oplossen van het probleem
redelijkerwijs niet is gelukt, kan het worden voorgelegd aan de klachtencommissie.

9.2

Het klachtrecht is vastgelegd in het Klachtenreglement.

Het Bestuur, 2 oktober 2006
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