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Het leren en het met elkaar omgaan, verloopt soepel en productief, als iedereen zich binnen het 

Reeshof College aan een aantal algemene, elementaire gedragsregels houdt. 

 Dit leerlingenstatuut is van toepassing op leerlingen die zijn ingeschreven bij SOVOT 

Op locatie Reeshof College is een school van Stichting Onderwijsgroep Tilburg (zelfstandige vestiging) 

en een school van het Beatrix College (nevenvestiging) van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Tilburg (SOVOT) gevestigd. Onderwijsgroep Tilburg verzorgt de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg. SOVOT verzorgt de gemengde en theoretische leerweg. Dit leerlingenstatuut is van 

toepassing op leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg volgen en dus zijn ingeschreven 

Procedures en spelregels

Van onze leerlingen wordt verlangd dat zij hun ouders of verzorgers op de hoogte houden van hun 

vorderingen op school en dat zij alle lessen en andere schoolactiviteiten bijwonen. Als zij door ziekte 

of andere oorzaken verhinderd zijn, stellen de ouders of verzorgers  ons daarvan op de hoogte 

volgens de school- en gedragsregels. De leerlingen mogen van ons, als school, op goed onderwijs en 

betrokken begeleiding rekenen. Onze medewerkers zullen er alles aan doen om de leerlingen 

adequaat te begeleiden op weg naar hun diploma. Het Reeshof College staat voor kwalitatief goed 

onderwijs en onze zorgstructuur waarborgt dat wij onze leerlingen terzijde staan als dat nodig is. 

Daar kunnen wij te allen tijde op worden aangesproken door ouders of leerlingen.

Artikel 1  Betekenis

1 en dus de gemengde of theoretische leerweg volgen.  Dit statuut regelt de rechten 

Leerlingen en ouders die vragen hebben over dit reglement, geven wij graag een toelichting.

 en plichten van deze groep leerlingen. Dit leerlingenstatuut is gebaseerd op de 

 (onderwijs)wet- en regelgeving en onlosmakelijk verbonden met het 

 examenreglement.

Artikel 2  Begrippen

Preambule

bij SOVOT.   

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van hun 

medeleerlingen en de medewerkers van de school, dat zij dus niet pesten, uitdagen of schelden, ook 

niet via kanalen als internet en overige sociale media. We verlangen ook respect van onze leerlingen 

voor het schoolgebouw en de inventaris. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij zich houden aan 

de school- en gedragsregels die wij stellen in de schoolgids en dit leerlingenstatuut. Die regels 

bevorderen een ordelijke, prettige gang van zaken in de school en wij vragen van al onze 

medewerkers dat zij toezien op de naleving ervan. Leerlingen kunnen dus door onze medewerkers tot 

de orde worden geroepen. Als dat gebeurt, dienen zij onmiddellijk gehoor te geven aan die oproep.

 In dit leerlingenstatuut wordt bedoeld met: 

Bestuur

1 BRINnr. 18XU01 

Leerlingen Alle leerlingen die de theoretische of gemengde leerweg volgen op 

 het Reeshof College. 

College van  Het College van Bestuur van SOVOT.
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van Stichting  volgen, in behandeling kan nemen en hierover een advies aan het College van Bestuur

 vastgestelde rooster voor het desbetreffende schooljaar.

Vertrouwens- De als zodanig per locatie of school aangewezen medewerker, bij wie de leerling 

persoon terecht kan bij ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of 

 pesten).

KOMM van SOVOT geeft.

WVO 2020 Wet op het voortgezet onderwijs 2020.

Klachten-  Een onafhankelijke klachtencommissie dat klachten over gedragingen en beslissingen

Week Schoolweek waarop Reeshof College onderwijs kan (laten) verzorgen op basis van het 

commissie  van het Reeshof College, die leerlingen van de theoretische of gemengde leerweg  

Onderwijs- De inspectie, die op basis van de Wet op het Onderwijstoezicht belast is met het 

inspectie toezicht op het voortgezet onderwijs.

Ouders Wettelijk vertegenwoordigers en verzorgers van leerlingen.

Personeel Al degenen die op basis van een arbeidsovereenkomst aan het Reeshof College 

Dag Schooldag waarop Reeshof College onderwijs kan (laten) verzorgen op basis van het 

 vastgestelde rooster voor het desbetreffende schooljaar.

Docenten Personeelsleden met een onderwijsgevende taak, daaronder mede begrepen 

 eventuele aanstaande docenten, die als stagiaires op het Reeshof College lesgeven.

 

Directie De schooldirecteur.

 verbonden zijn en degenen die ingeleend worden van derden.

 met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

Mentor Docent, aangewezen om een leerling of groep leerlingen gedurende het schooljaar te 

 begeleiden.

 – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, 

Medezeggen- Het vertegenwoordigend orgaan van het Reeshof College, als bedoeld in artikel 3 van 

schapsraad de Wet medezeggenschap op scholen. Bestaande uit een leerling-, ouder/verzorger-  

PTA Programma van toetsing en afsluiting/schoolexamen.

Junior-  De Juniordirectie bestaat uit leerlingen van het Reeshof College. De Juniordirectie 

directie behartigt de belangen van leerlingen van het Reeshof College. Zij is bevoegd om 

 en personeelsgeleding.
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3.3 Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de directie, 

3.4 Een leerling die de voortgang van de les verstoort, kan door de docent gedwongen 

 persoon. Een leerling die zijn leermiddelen, zoals boeken, niet bij zich heeft en de 

 les verstoort, kan de toegang tot de les worden ontzegd en eventueel na overleg met 

Artikel 3  Het volgen van onderwijs op grond van de Leerplichtwet

 aangevraagd.

3.2 Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

3.1 De leerling is verplicht alle onderwijsactiviteiten te volgen.

 recht op verlof buiten de vakantieperiodes. Dit verlof moet schriftelijk worden 

 worden de les te verlaten en dient zich te melden bij een daartoe aangewezen 

 school (tussen 08.00 uur en 08.30 uur). Wanneer een afmelding achterwege blijft, 

 de ouders naar huis gestuurd worden om de leermiddelen op te halen.

 neemt de school contact op met de ouders.

 laat komen wordt gezien als spijbelen en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Artikel 4  Onderwijstoetsing

3.6 Te laat komen kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Ongeoorloofd verzuim of te 

3.5 Als een leerling ziek/verhinderd is, melden de ouders hem/haar telefonisch af bij de 

4.1 Toetsing van de leerstof kan op twee verschillende wijzen geschieden:

 a. door oefentoetsen:

  een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerling en de docent inzicht te 

  geven in hoeverre de leerling lesstof begrepen en geleerd heeft. De oefentoets 

  kan ook onverwacht worden gehouden. Van een oefentoets wordt het cijfer niet 

  meegeteld voor het rapport;

 b. door beoordelingstoetsen, daartoe behoren o.a.:

  - overhoringen, schriftelijk dan wel mondeling;

  - boekverslagen;

  - gymnastiek opdrachten.

 omstandigheden zijn bijv. schoolexamens en examens tijdens proefwerkweken.

 reageren.

 gemotiveerd worden aangegeven, kan hiervan worden afgeweken. Bijzondere 

4.2 Van een cijfer dat het resultaat is van een af te nemen beoordelingstoets wordt 

 deze is afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dit ter 

4.4 Een leerling hoeft niet meer dan twee schriftelijke proefwerken per dag te maken. 

 bezwaar aan bij de docent. Blijkt dit niet mogelijk of levert dit geen bevredigend 

 van tevoren meegedeeld hoe zwaar deze meetelt voor de vaststelling van het 

 Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen, welke door de directie 

4.3 Een proefwerk wordt ten minste vijf dagen van tevoren opgegeven. Een proefwerk 

4.5 Een docent beoordeelt een afgenomen beoordelingstoets binnen vijf dagen nadat 

  - werkstukken/spreekbeurten/practica/verslagen van opdrachten;

 overleg binnen de vaksectie vastgesteld.

 rapportcijfer.

 aangewezen personeelslid worden ingeschakeld. Deze zullen binnen vijf dagen 

 beoordeling van de directie. De normen voor de beoordeling worden in gezamenlijk 

  - proefwerken;

 kan alleen lesstof omvatten, die doorgaans niet korter dan een week voordat het 

 proefwerk plaatsvindt, is behandeld.

 Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets tekent hij eerst 

4.6 Een leerling heeft het recht op inzage in en bespreking van zijn beoordelingstoets. 

 resultaat op dan kunnen achtereenvolgens de mentor en het daartoe door de directie 
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 d. Gedragsregels rondom het gebruik van ICT worden benoemd in het document 'ICT 

  discriminatie, agressie en seksuele intimidatie) wordt gemeld bij de 

 c. Elke leerling wordt geacht zich te houden aan de regels en voorschriften van de 

  school zoals vermeld in de schoolgids elders. Ongewenst gedrag (zoals pesten,  

  leerlingbegeleider en/of vertrouwenspersoon.

 e. Het is niet toegestaan dat de leerling wapens en/of drugs en/of alcohol 

  gedragscode leerlingen', dat te vinden is op de schoolwebsite.

  meeneemt naar de school. Ook het onder invloed zijn van drugs of alcohol is 

  niet toegestaan. 

 toets wordt voor die toets het cijfer één toegekend. Als een leerling een werkstuk 

Artikel 5  Rapporten

 begin van het schooljaar voor alle rapporten van dat schooljaar aan de klas te worden 

 meegedeeld.

 vastgesteld. Afwijking geschiedt in overleg met de directie.

 Bij inleveren van de werkstukken, boekverslagen en dergelijke welke betrekking 

4.7 Van werkstukken, spreekbeurten of practica dient van tevoren schriftelijk bekend te 

 zijn aan welke normen deze moeten voldoen, wanneer ze gereed moeten zijn en 

 welke sancties er staan op het niet of te laat verzorgen resp. inleveren ervan. 

 docent een ontvangstbewijs aan de leerling. Ook de school c.q. de docent registreert 

 het ontvangstbewijs.

 hebben op het PTA (programma van toetsing en afsluiting) of het examen geeft de 

4.8 Als een leerling geoorloofd afwezig is bij het afnemen van een toets, ter bepaling van 

 de directie, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld deze toets alsnog te maken. 

 De leerling neemt hiervoor zelf het initiatief. Zodra de leerling weer op school is, 

 maakt hij een afspraak met de betreffende docent om de toets binnen vijf dagen in 

 te halen. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest bij het afnemen van een 

 te laat inlevert zonder geldige reden dan wordt voor dat werkstuk het cijfer één

 toegekend.

5.1 De te hanteren berekeningswijze van de rapportcijfers dient voor elk vak aan het 

5.2 Een rapportcijfer mag niet op grond van slechts één beoordelingstoets worden 

5.3 Indien de leerling, de ouders en/of de docenten dit wenst/wensen wordt het rapport 

 besproken.

Artikel 6  Overgaan en zittenblijven

6.1 De normen waaraan een leerling moet voldoen om toegelaten te worden tot een 

 aangegeven.

6.2 Het is niet mogelijk dat een leerling twee keer in eenzelfde leerjaar blijft zitten. 

 Hij/zij zal de school dan moeten verlaten. Uitzonderingen zijn ter bepaling door de 

Artikel 7  Gedragsregels

 directie bijv. bij langdurige ziekte.

 hoger leerjaar dienen aan het begin van het schooljaar duidelijk te worden 

  voor het Reeshof College en het praktijk-/stageadres gelden.

  verbonden terreinen en op het praktijk-/stageadres aan de voorschriften die 

  instelling en op het praktijk-/stageadres. Ter voorkoming van ongewenst gedrag 

  heeft de instelling zich aangesloten bij het convenant De Veilige School van de 

7.1 Algemeen:

  Gemeente Tilburg.

 a. De leerling houdt zich in het gebouw van het Reeshof College en de daaraan 

 b. Elke leerling wordt geacht bij te dragen aan een prettige en veilige sfeer op de 
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 f. De directie behoudt zich het recht voor samen met de leerling de inhoud van 

  zijn/haar tas en/of kluisje en/of kleding te inspecteren op verboden bezit.

 g. Het is toegestaan binnen het gebouw controles uit te voeren. Door en op last 

  Als het bezit van wapens en/of drugs en/of alcohol, dan wel het onder invloed 

  van het bevoegd gezag kunnen ook kleding, kluisjes en andere eigendommen op 

  verboden bezit gecontroleerd worden, dus ook door de politie.

  zijn van drugs en/of alcohol geconstateerd wordt heeft dat disciplinaire 

  maatregelen tot gevolg conform artikel 10 van dit statuut.

7.4 Vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zullen conform de 

  (zoals smartphone/-watch, tablet, etc.), tenzij de docent daar toestemming voor 

  mogelijk is en dragen in ieder geval geen kleding die het gezicht geheel bedekt of 

 meldcode van de instelling gemeld worden bij Veilig Thuis.

7.5 De instelling heeft het convenant Handle with Care ondertekend en zal een signaal 

  nemen over te gaan tot een schorsings- of verwijderingsprocedure conform artikel 8.8 

 ontvangen als er sprake is van kindermishandeling.

 dan wel 8.9 en 8.10 van dit statuut.

 h. Onderwijsgroep Tilburg dan wel SOVOT is niet aansprakelijk voor diefstal van of 

 i. Leerlingen kleden zich zodanig dat (non verbale) communicatie en identificatie 

  geeft.

7.2 Wangedrag

  schade toegebracht aan eigendommen van leerlingen.

 j. Het is niet toegestaan om tijdens lessen gebruik te maken van mobiele devices 

  zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

 Bij wangedrag kan de directie, afhankelijk van de aard van de overtreding, het besluit

7.3 Strafbare feiten in en rond de locatie Reeshof College of in relatie met het Reeshof 

 College worden altijd gemeld bij de politie. 

Artikel 8  Straffen

 - Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen.

  SOVOT of Onderwijsgroep Tilburg verzekerd.

 - Fietsen, bromfietsen en andere persoonlijke bezittingen van leerlingen zijn niet 

  via de conciërge een kluisje huren;

 de teamleider de rol van de mentor overnemen.

8.4 Bij de praktische uitvoering van een straf dient met de mogelijkheden van de leerling 

  zijn op school kluisjes aanwezig. Tegen een geringe vergoeding kunnen leerlingen 

8.5 Bij verwijdering uit de les, time-out (van de les), zorgt de docent, eventueel in 

  of spullen van medeleerlingen volgen disciplinaire maatregelen;

 heeft tot doel het gedrag te verbeteren.

 bestaan tussen de aard van de gedraging en de soort straf.

 - Voor opzettelijk aangerichte schade aan eigendommen van Onderwijsgroep 

 strafmaat en de ernst van de gedraging. Ook dient er zo mogelijk een relatie te 

8.2 Bij het opleggen van een straf dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de 

8.3 Het moet duidelijk zijn voor welke gedraging de straf gegeven wordt.

 rekening te worden gehouden.

  Tilburg dan wel SOVOT, zoals gebouwen, meubels, gereedschappen, zal de 

  leerling aansprakelijk worden gesteld. Op het vernielen van schooleigendommen 

 Verstandig omgaan met eigendommen voorkomt problemen:

 overleg met de mentor, voor adequate maatregelen. Is de mentor afwezig dan kan 

8.1 Een straf dient om een leerling tot inzicht te laten komen dat hij fout is geweest en 

8.6 Schade/ vermissing

 - Speciaal voor het opbergen van schadegevoelige en waardevolle eigendommen 
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  leerling een straf opleggen;

  vermelding van de motivering en de duur van de schorsing. Een schorsing die 

8.7 Overtreden van regels:

  keer schriftelijk over geïnformeerd. Een leerling wordt op grond van onvoldoende 

  zijn eerder, schriftelijk gewaarschuwd en zijn gewezen op de mogelijke 

  vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.

 a. De instelling kan de leerling gedurende een periode van maximaal één week met 

  de ouders van de leerling.

 slechts plaats nadat de directie heeft zorggedragen voor toelating van de leerling tot 

 - Onderwijsgroep Tilburg dan wel SOVOT is niet aansprakelijk voor diefstal, 

  van de leerling.

  gesteld te worden gehoord.

 b. Definitieve verwijdering van een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling 

 - De leerling volgt de aanwijzingen op van leden van het personeel en gedraagt 

  wordt de leerling (en bij minderjarigheid tevens de ouders) in de gelegenheid 

  verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen 

 b. Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling en wanneer deze nog 

  niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt aan de ouders meegedeeld, onder 

 - Indien de leerling van mening is dat hij/zij ten onrechte of onredelijk zwaar 

  opgave van redenen schorsen.

  zich volgens de regels. Indien dit niet gebeurt, kan de docent of teamleider de 

8.8 Schorsing:

  langer duurt dan één dag wordt met opgaaf van reden gemeld bij de 

  Onderwijsinspectie.

8.9 Verwijdering:

  gestraft is, dan kan hij/zij zich wenden tot de directie, die uiteindelijk beslist.

 indien:

 a. De leerling, ondanks de aangeboden studiebegeleiding, blijk geeft van een gebrek 

 De inschrijving van de leerling kan door de directie van de instelling, met 

 inachtneming van het bepaalde in artikel 8.15 van de WVO 2020 worden beëindigd 

  aan studievorderingen. De leerling en de ouders zijn daar tijdig minimaal twee 

 b. De leerling met regelmaat de voorschriften van de instelling overtreedt.  

  Hieronder is ook ongeoorloofde afwezigheid begrepen. De leerling en de ouders 

  consequenties van zijn/haar handelen of nalaten.

 c. De leerling zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. 

 d. Er sprake is van bijzondere omstandigheden wegens (ontoelaatbaar) gedrag van 

 Definitieve verwijdering van een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling vindt 

 een andere school of onderwijsinstelling.

8.10 Procedure verwijdering:

 a. Voordat het bevoegd gezag besluit tot definitieve verwijdering van een leerling, 

  nagegaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs zal kunnen 

  volgen. Hangende dit overleg met de inspectie kan de leerling worden geschorst.

 c. De directie van het Reeshof College verzendt haar definitieve besluit gemotiveerd 

  gebeurt slechts na overleg met de inspectie, waarbij onder andere wordt 

  bij aangetekend schrijven aan de leerling en, als de leerling nog niet de leeftijd 

  van 18 jaren heeft bereikt, aan diens ouders, onder vermelding van de 

  mogelijkheid van het maken van bezwaar. De directie stelt de inspectie van een 

  definitieve verwijdering van de leerling waarop de leerplichtwet 1969 van 

  toepassing is schriftelijk en gemotiveerd in kennis. Definitieve verwijdering van 

  een niet-leerplichtige leerling die geen startkwalificatie heeft wordt door de 

  directie aan de gemeente gemeld.
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 e. De directie beslist binnen een termijn van vier weken na ontvangst van het 

 d. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken nadat het definitieve 

Artikel 10 Klacht bij Stichting KOMM

 a. De klachtencommissie van Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale 

  partijen te verzoenen. 

 a. Elke leerling en/of ouder van een minderjarige leerling die van mening is dat er  

 f. De directie van het Reeshof College kan de leerling gedurende de behandeling 

  besluit schriftelijk bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken bij de directie 

  instantie zijn/haar klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting 

 c. Als geen van de oplossingen afdoende wordt bevonden, kan de leerling in laatste 

  KOMM.

  nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten.

  een minderjarige leerling zich met zijn/haar/hun klacht achtereenvolgens 

  van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de   

  uiten tegen degene die de verkeerde handelswijze hanteert of bij de mentor. 

  over gedragingen en beslissingen van de directie of het personeel, kan zijn klacht 

  Levert dit geen bevredigend resultaat op, dan kan de leerling en/of ouder van 

  melden bij de teamleider. Wanneer met de teamleider niet tot een, voor beide 

  worden gevoerd met de directeur die een beslissing neemt.

 

 b. Als de leerling, en in geval van minderjarigheid diens ouders, zich niet kan 

  bezwaarschrift.

Artikel 9  Klacht-, bezwaar- en beroepsprocedure algemeen

  van het Reeshof College. De directie stelt de leerling en, indien de leerling 

  school ontzeggen.

  minderjarig is diens ouders, in de gelegenheid te worden gehoord en kennis te 

  niet overeenkomstig dit statuut wordt gehandeld, of anderszins een klacht heeft 

  partijen aanvaardbare oplossing kan worden gekomen, dient het gesprek te 

  verenigen met de beslissing van de directeur, dan kan/kunnen hij/zij zich wenden 

  tot het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan een poging doen om 

  www.komm.nl. 

  onpartijdige leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 

  secretariaat van de commissie of digitaal via de website van Stichting KOMM 

  (https://www.komm.nl/klacht/). 

Artikel 11 Privacybescherming

 a. Het Reeshof College gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen. 

  Regels omtrent omgang met deze gegevens zijn vastgelegd in het 'SOVOT 

 b. De klachtencommissie van Stichting KOMM bestaat uit drie onafhankelijke en 

 b. Door de instelling worden ten behoeve van de aanmelding en inschrijving en de 

  klachtencommissie. Bij deze klachtencommissie kunnen klachten worden 

  gedragingen en het niet tijdig nemen van beslissingen. De klachtenregeling van 

 c. Een klacht wordt schriftelijk bij de klachtencommissie ingediend t.a.v. het 

2  Privacyreglement'. Dit reglement is terug te vinden op de schoolwebsite .

  voortgang, begeleiding en ondersteuning van het leerproces gegevens van de 

  de Stichting KOMM is daarbij van toepassing en is vindbaar via de website 

  leerling vastgelegd in het leerlingenregistratiesysteem. 

2 In het “Privacybeleid Reeshof College SOVOT” (zoals deze op de website van het Reeshof College staat) is een link 

opgenomen naar “SOVOT Privacyreglement”. 

  ingediend bij onvrede over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
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 c. Het leerlingenregistratiesysteem is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde 

  personen. Behoudens voor zover dit blijkt uit enige wettelijke verplichting dan 

12.1 In gevallen waarin dit statuut niet voorziet en voor zover het de rechten en plichten 

 van een schooljaar en wordt elk schooljaar, al dan niet gewijzigd, verlengd.

12.2 Het statuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur en behoeft de instemming 

  hebben derden geen toegang of inzage in het leerlingenregistratiesysteem.

 Reeshof College. Dit statuut is van kracht vanaf 1 augustus 2022 en heeft een looptijd 

 van de Juniordirectie (de leerlingengeleding) van de Medezeggenschapsraad van het 

 van de leerlingen betreft, beslist het bestuur in de geest van dit statuut.

Artikel 12 Slotbepaling

  wel met de nadrukkelijke toestemming van de directie, de leerling en ouders 
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