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Dit reglement is tot stand gekomen in overleg tussen bevoegd gezag en de
personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad van de scholengemeenschap, officieel
goedgekeurd op 18 februari 1997, en opnieuw vastgesteld op 3 maart 2021.

Artikel 1 Onderwijs
a. Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag van de
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard en in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
b. Onderwijs wordt overeenkomstig de Wet Voortgezet Onderwijs gegeven in de
voorgeschreven vakken en indien mogelijk in facultatieve vakken.

Artikel 2 Schooldag
Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin bijbellezing en gebed
belangrijke elementen kunnen zijn.

Artikel 3 Schooljaar
Het schooljaar begint op 1 augustus van het lopende kalenderjaar en eindigt op 31 juli van
het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 4 Vakanties
Voor vakanties buiten de jaarlijkse vastgestelde vakantieperioden kan aan de leerlingen geen
toestemming gegeven worden, behoudens hetgeen is geregeld in de Leerplichtwet.

Artikel 5 Toelating
a. De eisen van toelating tot de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, de statuten van de vereniging en het
Leerlingenstatuut.
b. De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats bij de conrector.
c. Indien een aspirant-leerling op het moment van inschrijving minderjarig is, zijn de school
en de ouders/verzorgers partij bij de overeenkomst tot het verstrekken van onderwijs door de
school aan de betreffende leerling. Door het door de ouders/verzorgers tekenen van het
inschrijfformulier van de school komt de overeenkomst tot stand. De overeenkomst wordt,
behoudens het bestaan van bijzondere omstandigheden die zich verzetten tegen voortzetting
daarvan, aan het eind van elk schooljaar stilzwijgend verlengd.
d. Bij het door de leerling bereiken van meerderjarigheid gaat de overeenkomst tussen de
school en de ouders/verzorgers tot het verstrekken van onderwijs aan de betreffende leerling
formeel over in een overeenkomst tussen de school en de meerderjarige leerling. De school
handhaaft echter de overeenkomst zoals bedoeld in art. 5c, tenzij de meerderjarige leerling
zich daartegen verzet. In dat geval sluit de school een leercontract met de meerderjarige
leerling.
e. Wensen ouders of verzorgers dat een minderjarige leerling de school volgend schooljaar
niet meer bezoekt, dan dienen zij hiervan voor het begin van de zomervakantie schriftelijk
mededeling te doen aan de conrector. Wenst een meerderjarige leerling met wie een
leerlingcontract is gesloten een volgend schooljaar de school niet meer te bezoeken, dan
dient hij hiervan voor het begin van de zomervakantie schriftelijk mededeling te doen aan de
conrector.
f. Een leerling van een andere school voor A.V.O. wordt slechts bevorderd op grond van de
beslissing(en) van de eindrapportvergadering van die school.
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Artikel 6 Rapportage
Aan het einde van elke rapportperiode ontvangt de leerling c.q. zijn ouders een
cijferrapportage. De docent maakt van elke toets de valentie t.b.v. de berekening van het
rapportcijfer bekend. Na de eerste en de derde periode is er een tussenrapportage waarop
van elk vak het cijfergemiddelde, afgerond op 1 decimaal, staat. Na de tweede en de vierde
periode is er een rapport. Daarop staat van elk vak het cijfergemiddelde vermeld van alle tot
dan toe behaalde cijfers. Dit cijfer is afgerond op een heel getal. In de brugklas, het 2e en 3e
leerjaar is het laatste rapportcijfer het gemiddelde van alle in periode 3 en 4 behaalde cijfers,
eveneens afgerond op een heel getal. Het cijfer van het 1e rapport wordt als een
repetitiecijfer meegenomen voor het 2e rapport. In de Tweede Fase (havo-4, vwo-4 en -5)
wordt gewerkt met een doorlopend gemiddelde: op elk rapport staat het gemiddelde van alle
tot dan toe behaalde cijfers voor een vak. De overgang naar een hoger leerjaar wordt
bepaald aan de hand van de cijfers van het 2e (laatste) rapport.

Artikel 7 Bevordering
a. Het al dan niet bevorderen van de leerlingen naar een hoger leerjaar vindt plaats aan het
einde van het schooljaar bij besluit van de lerarenvergadering, volgens de vastgestelde
normen.
b. Wanneer een leerling aan het einde van het eerste leerjaar niet bevorderd wordt en naar
het oordeel van de lerarenvergadering geacht wordt het onderwijs niet met voldoende
resultaat te kunnen volgen, kan de lerarenvergadering besluiten dat de leerling niet voor
herplaatsing in het eerste leerjaar in aanmerking komt.
c. Voor een leerling in de eerste fase van het voortgezet onderwijs bestaat een wettelijke
maximale verblijfsduur van vijf cursusjaren. Dit betekent o.a. dat een mavo-leerling in
principe niet in aanmerking komt voor een tweede keer doubleren. Dit geldt ook t.a.v. de
examenklas.
d. Een leerling komt niet voor (her)plaatsing in een leerjaar van één van de schooltypen in
aanmerking, als hij/zij dat afdelingsleerjaar reeds heeft gedoubleerd.
e. Een leerling die een leerjaar gedoubleerd heeft en in het volgende leerjaar weer doubleert
(hij/zij heeft bijv. in leerjaar havo-2 gedoubleerd en vervolgens weer in leerjaar havo-3), kan
dat leerjaar alleen overdoen in hetzelfde leerjaar van een lagere afdeling of type onderwijs,
tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven hiervan af te wijken.

Artikel 8 Eindexamen
De leerlingen van de hoogste leerjaren kunnen deelnemen aan het eindexamen, dat ieder
jaar in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de bepalingen van het
Examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting wordt afgenomen.

Artikel 9 Aanwezigheid
De leerlingen zijn verplicht alle lessen volgens het voor hen geldende lesrooster te volgen.
Van de afwezigheid van een leerling wegens ziekte, doktersbezoek e.d. wordt door de
ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk mondeling en/of schriftelijk kennis gegeven aan het
afdelingssecretariaat. Voor afwezigheid van andere aard is toestemming van de conrector
nodig.

Artikel 10 Schorsing
a. Op advies van de conrector kan de rector een leerling met opgave van redenen voor een
periode van ten hoogste vijf werkdagen schorsen.
b. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene, en indien deze minderjarig
is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene, meegedeeld. Daarbij wordt
gewezen op de mogelijkheid de rector te verzoeken om herziening van het besluit.
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c. Bij schorsing voor een periode langer dan één dag, stelt de rector de inspectie schriftelijk
en met opgave van redenen van dit feit in kennis.

Artikel 11a Verwijdering tijdens het schooljaar
a. De rector, besluit op advies van de conrector slechts tot definitieve verwijdering van een
leerling, gedurende het schooljaar nadat deze, en indien deze minderjarig is, ook de ouders,
voogden of verzorgers van de leerling, in de gelegenheid is/zijn gesteld hierover te worden
gehoord. Van het bovenvermelde advies worden de leerling, en indien deze minderjarig is,
ook de ouders,voogden of verzorgers van de leerling schriftelijk in kennis gesteld.
b. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de
inspectie en indien een andere school tot toelating van de leerling bereid is gevonden, of
nadat gedurende 8 weken na de in de vorige zin vermelde in kennis stelling, de inspanningen
van het bevoegd gezag om op grond van artikel 27.1 van de Wet op het voortgezet onderwijs
een andere school tot toelating van de leerling bereid te vinden, vruchteloos zijn gebleken.
Hangende dit overleg kan de betreffende leerling worden geschorst.
c. De rector stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve
verwijdering in kennis.
d. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan
de betrokkene, en indien deze minderjarig is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van
de betrokkene, meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid de rector te
verzoeken om herziening van het besluit.
e. Binnen 30 dagen na dagtekening van de mededeling betreffende definitieve verwijdering
kan door de leerling en, wanneer deze minderjarig is, ook door de ouders, voogden of
verzorgers van de betrokkene, schriftelijk worden verzocht om herziening van het besluit.
f. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, neemt
de rector na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen een beslissing op
het verzoek om herziening. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling, en wanneer deze
minderjarig is, ook de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene, in de gelegenheid
is/zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op het
besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. Gedurende de behandeling van het
verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering kan de rector de betrokken
leerling de toegang tot de school ontzeggen.

Artikel 11b Beëindiging van de inschrijving aan het einde van het schooljaar
Een leerling die bij voortduring zijn plichten zoals vermeld in het Leerlingenstatuut niet
nakomt, heeft het recht het schooljaar af te maken, maar wordt niet ingeschreven voor het
volgende schooljaar. De leerling, en indien deze minderjarig is, ook de ouders, voogden of
verzorgers van de leerling zijn tijdens het schooljaar mondeling en schriftelijk op de hoogte
gesteld van dit artikel en worden bij toepassing hiervan door de conrector schriftelijk en met
opgave van redenen in kennis gesteld uiterlijk vijf werkdagen na de overgangs-
rapportvergadering/definitieve examenuitslag. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid de
rector te verzoeken om herziening van het besluit.

Artikel 12 Schade
De schade die door een leerling in of aan het schoolgebouw of aan de inventaris van de
school met opzet is toegebracht, wordt hersteld op kosten van deze leerling, dan wel degene
die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, één en ander conform de
regeling van artikel 6:164 BW en 6:169 BW. Voor beschadiging of diefstal van fietsen,
kledingstukken, e.d. in en bij de schoolgebouwen kan de school niet aansprakelijk gesteld
worden. Ouders/verzorgers die deelnemen aan het ‘schadefonds’ kunnen schade claimen bij
dit fonds.
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Artikel 13 Adreswijziging
Adres-, telefoon- of e mailadres wijzigingen van ouders/leerling dienen zo spoedig mogelijk
schriftelijk ter kennis van het afdelingssecretariaat te worden gebracht.

Artikel 14 Schoolbenodigdheden
De leerlingen krijgen bij aanvang van het schooljaar de schoolboeken overhandigd. Een lijst
met verdere benodigdheden wordt kort voor de zomervakantie op de schoolwebsite
gepubliceerd.

Artikel 15 Recht van vereniging
De leerlingen mogen met toestemming van de rector een vereniging oprichten. Het
bestuur van de vereniging houdt de schoolleiding geregeld op de hoogte van de gang van
zaken in deze vereniging. Het bevoegd gezag heeft tevens de bevoegdheid om regelend op
te treden ten aanzien van het aantal te beleggen bijeenkomsten. Het bestuur van de
leerlingenvereniging wordt gevormd door de Leerlingenraad. De vereniging is gebonden aan
hetgeen is bepaald in het Leerlingenstatuut en het Schoolreglement.

Artikel 16 Leerlingenstatuut
Het Leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Het Leerlingenstatuut
is van toepassing op alle aan de school ingeschreven leerlingen en staat in relatie tot de aan
school verbonden organen en personeelsleden. Het Leerlingenstatuut geldt in en buiten de
schoolgebouwen en terreinen, bij alle activiteiten die van de school uitgaan.
Bij tekstverschillen tussen het Leerlingenstatuut en het recentere vastgestelde
Schoolreglement gaat de tekst van het Schoolreglement vóór de tekst van het
Leerlingenstatuut.

Artikel 17 Toehoorder
De rector kan toestemming geven de lessen in één of meer vakken als toehoorder te volgen.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 18 Kosten
a. Aan de leerlingen of, indien zij minderjarig zijn aan hun ouders/verzorgers, worden in de
loop van het schooljaar kosten voor leer- en hulpmiddelen (binnen de grenzen van de
regelgeving) en kosten zoals excursies/werkweken in rekening gebracht.
b. Bovengenoemde aan de school verschuldigde kosten dienen bij vooruitbetaling te worden
voldaan. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan de rector de betreffende leerling de
toegang tot de school ontzeggen.
c. Voor leerlingen of ouders/verzorgers die om aantoonbare financiële redenen de in lid a.
van dit artikel bedoelde kosten niet kunnen opbrengen, kan de rector een regeling treffen.

Artikel 19 Gedrag
Van de leerlingen wordt verwacht, dat zij door hun gedrag in en buiten de school de goede
naam van de school hoog zullen houden.
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Artikel 20 Schoolregels
Naast dit Schoolreglement, hanteert de school zogenaamde ‘Schoolregels’ die door de
schoolleiding zijn opgesteld.

Artikel 21 Drugs
Een leerling van wie bewezen is of van wie met zekerheid kan worden aangenomen dat
hij/zij zich schuldig maakt aan het in bezit hebben of het gebruik van drugs op of bij school
kan maximaal vijf werkdagen van school verwijderd worden. Mocht blijken dat dit nogmaals
voorkomt, dan kan de rector besluiten om de leerling voorgoed van school te verwijderen.
Een leerling van wie bij de schoolleiding een redelijk vermoeden bestaat, of van wie met
zekerheid kan worden aangenomen dat hij/zij zich schuldig maakt aan het dealen in drugs op
of bij school kan onmiddellijk van school verwijderd worden. De school heeft een
drugsreglement, waarin één en ander nader wordt omschreven.

Artikel 22 Seksuele intimidatie
De school heeft een klachtenregeling voor seksuele intimidatie.

Artikel 23 Slotartikel
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.

Bijlagen bij het Schoolreglement:
Leerlingenstatuut
Schoolregels
Veiligheidsbepalingen

Vastgesteld d.d. 3 maart 2021
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Veiligheidsbepalingen (naar aanleiding van het Convenant Veiligheid)

Artikel 1: Definities
1. Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen, die op grond van enige
Nederlandse wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld.
(diefstal, vernieling, bekladding, vervuiling, intimidatie, e.d.)
2. Wapens zijn voorwerpen, die zijn aangewezen in de Nederlandse wapenwetgeving, de
Wet Wapens en Munitie.
3. Drugs zijn stoffen/middelen, die zijn aangewezen in de Nederlandse drugswetgeving, de
Opiumwet. Ook kleine hoeveelheden hasj, wiet en XTC vallen hieronder.

Artikel 2: Controle
De school is bevoegd ter controle op de naleving van de verbodsbepalingen:
1. Kleding van leerlingen op aanwezigheid van verboden voorwerpen te controleren;
2. Voorwerpen van leerlingen (bv. tassen) op aanwezigheid van verboden voorwerpen te
controleren;
3. De kluisjes van leerlingen op aanwezigheid van verboden voorwerpen te controleren.
(De controles worden door tenminste twee door de schoolleiding aangewezen personen en
in aanwezigheid van de betrokken leerling uitgevoerd.)

Artikel 3: Aangetroffen verboden voorwerpen
1. De school draagt aangetroffen illegale wapens, drugs en vuurwerk over aan de politie.
2. De school kan besluiten aangetroffen alcohol of voorwerpen zoals zakmessen en
schroevendraaiers, die gelet op de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen en
omdat zij geschikt zijn voor het bedreigen dan wel het toebrengen van letsel als wapen
kunnen worden aangeduid, aan de ouders van de betrokken leerling af te geven.

Artikel 4: Maatregelen
1. De school doet aangifte bij de politie van strafbare feiten, bij mishandeling of vechtpartijen
met letsel óók indien het slachtoffer of de ouders/verzorgers dit niet zelf doen.
2. De school neemt wapens in en doet aangifte bij de politie.
3. De school is gerechtigd ook zelf maatregelen te nemen.
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