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Leerlingenstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Voor wie is dit leerlingenstatuut?
Dit leerlingenstatuut is bestemd voor alle leerlingen van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs
Gouda, hierna Stovog. Stovog bestaat uit de volgende scholen:
 Het Coornhert Gymnasium;
 De GSG Leo Vroman;
 De GsG Het Segment.

Wat is een leerlingenstatuut?
Dit leerlingenstatuut geeft informatie over rechten en plichten van leerlingen en verwijst naar
documenten waarin deze zijn vastgelegd.
Waarom een leerlingenstatuut?
Binnen Stovog behoren ‘Veiligheid en Respect’ tot de kernwaarden van waaruit wij met elkaar willen
werken. Om goed te kunnen leren en jezelf te ontwikkelen is een veilig en respectvol schoolklimaat
de eerste voorwaarde. Dit betekent dat we afspraken hebben gemaakt over de manier waarop we
met elkaar omgaan: leraren met leerlingen en leerlingen met elkaar. Je kunt natuurlijk niet alles in
regels vastleggen. Daarom is ons motto:
“Respect voor………”

Dit leerlingenstatuut is het kader waarbinnen de leerlingen-reglementen van de drie scholen dienen
te vallen.
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1. Dit leerlingenstatuut is voor iedereen die met scholen van Stovog te maken heeft:
leerlingen, ouders, personeelsleden, vrijwilligers, schoolleiders, bestuurders en Raad van
Toezicht.
2. De drie scholen van de stichting verstrekken alle voor de leerlingen en ouders benodigde
informatie. Zie hiervoor de websites van de scholen en de website van de stichting,

https://stovog.nl .
3. Er is op elke school een leerlingenadministratie. De gegevens die hierin zijn
opgenomen zijn niet voor iedereen toegankelijk. Zie hiervoor het privacyreglement
(https://stovog.nl).
4. Binnen onze stichting kan en mag iedere leerling zijn of haar mening uiten, mits dit
niet kwetsend of bedreigend is voor anderen. Zie hiervoor het Reglement Agressie,
Geweld & Seksuele Intimidatie (AGSI-beleid) op https://stovog.nl.
5. Medezeggenschap voor leerlingen is geregeld in het Statuut Medezeggenschapsraad
en het Statuut Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (https://stovog.nl).
6. Al onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, mits de leerling voldoet aan de
toelatingseisen van een school. Het toelatingsreglement Stovog is hierbij van
toepassing.
7. Iedere leerling mag verwachten het voor hem of haar zo goed mogelijke onderwijs te
krijgen. We verwachten van iedere leerling in ruil daarvoor dat hij/zij zich actief inzet
en zich houdt aan afspraken.
8. De scholen stellen jaarlijks een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op en
geven dit aan de leerlingen.
9. Het College van Bestuur stelt het examenreglement vast. Dit is te vinden op de
website van de stichting (https://stovog.nl).
10. Leerlingen zijn verplicht het onderwijs te volgen. Mocht dit niet lukken, moet dit
worden doorgegeven aan de school. De scholen hebben hiervoor hun eigen
afspraken.
11. Naast lessen verzorgen de scholen ook andere activiteiten. De scholen geven zelf aan
of het verplicht is hieraan deel te nemen, of niet.
12. Tijdens onderwijsactiviteiten in de school of in de schoolomgeving verwachten we van
iedereen respectvol gedrag naar elkaar en elkaars eigendommen.

13. Als een leerling schade veroorzaakt aan eigendommen van de school of van anderen,
zullen de ouders van de leerling hiervoor schriftelijk aansprakelijk worden gesteld.
14. Als een leerling zich ernstig misdraagt, is het Reglement Disciplinaire Maatregelen
van toepassing (https://stovog.nl). Alcoholgebruik of –bezit, drugsgebruik of –bezit
en het bezit van wapens zijn altijd aanleiding voor disciplinaire maatregelen.
15. Is een leerling het niet eens met iets, kan hij of zij naar de mentor of de schoolleiding
om dit te bespreken. Voor ernstige zaken is er een klachtenregeling. Zie hiervoor
(https://stovog.nl).
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