
 

 

Leerlingenstatuut – 10 belangrijkste punten 
 

Beste leerlingen, 

 

Op de KWC-site is het leerlingenstatuut te vinden. Daarin staan alle regels van onze 

school die voor jou belangrijk zijn. Wij hebben alvast de 10 belangrijkste punten voor je 

op een rij gezet.  

 

1. Per dag kan er niet meer dan één repetitie (in SOM: grote toets) gegeven 

worden. Van een SO (in SOM: kleine toets) mogen er wel meerdere per dag 

worden gegeven. De grote toets wordt minstens één week van tevoren 

opgegeven. In geval van overbelasting van leerlingen moet overleg tussen 

docenten plaatsvinden. 

 

2. Als je te laat komt, moet je jouw pasje scannen bij de portiersloge en je krijgt dan 

een te laat bonnetje en/of de docent meld je te laat in het systeem. De volgende 

morgen moet je je om 8.00 uur melden bij de portiersloge. 

 

3. Op grond van fatsoen, van hygiëne of op grond van veiligheidseisen 

kunnen door de directie bepaalde voorschriften worden gegeven t.a.v. 

kleding. Zo hangen de jassen aan de kapstok of worden ze in het kluisje 

bewaard. Er worden geen hoofddeksels gedragen, tenzij deze vanwege religieuze 

overtuiging gedragen worden. 

 

4. Er mogen geen mobiele telefoons zichtbaar/hoorbaar zijn in de klas: 

concreet houdt dit in dat de leerlingen mobiele telefoons in hun eigen tas of in de 

telefoontas moeten doen. Als een leerling deze regel overtreedt, is het aan de 

docent om daar een sanctie tegenover te stellen. De docent bepaalt de sanctie; 

innemen van mobiele telefoons is daarbij toegestaan. De docent kan de mobiele 

telefoon inleveren bij loket21(BHL)/deskGWH. De leerling kan de telefoon hier 

weer ophalen, één lesuur na het einde van zijn lesdag, maar niet later dan 

16:30 uur. 

 

5. In de schoolgebouwen en in de directe omgeving van de school wordt niet 

gerookt. 

 

6. Eten en drinken is in lesgebonden situaties niet toegestaan met 

uitzondering van water tijdens de les / lesgebonden situaties vanwege medische 

indicaties en klimatologische omstandigheden. 

 

7. De eerste dag na een één-of meerweekse vakantie, de dag na Sinterklaas 

en de dag na het paas-en pinksterweekendzijn huiswerkvrij. Er is geen 

huiswerkvrij voor die leerlingen voor wie bovenbedoelde dag deel uitmaakt van 

een tentamen-, toets-of repetitieweek. 

 

8. Het in bezit hebben van alcoholische dranken, drugs, vuurwerk, wapens 

of aanstootgevende lectuur en het aanbieden van deze artikelen aan 

medeleerlingen is verboden. Je mag je ook niet onder invloed op school of op 

de schoolterreinen bevinden. Ook voor schoolfeesten en buitenlesactiviteiten 

gelden regels met betrekking tot alcoholgebruik en andere drugs. 

 

9. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee schoolweken nadat schriftelijk 

werk gemaakt is, bespreekt de docent dit met de leerlingen en geeft hun 

het gecorrigeerde werk ter inzage. Binnen deze termijn mag geen nieuwe 

toets worden afgenomen over aanverwante of nauw bij de vorig toets 

aansluitende stof. Beoordeling van praktische opdrachten en profielwerkstukken 

vallen buiten deze termijn 



 

 

 

 

10. Indien een docent niet verschijnt, gaat een van de leerlingen informeren 

bij Loket 21 (BHL) of bij de Leerlingendesk (GWH) of coördinator. 

Wanneer de les uitvalt, ga je of studeren of je gaat naar de overblijfruimte of naar 

buiten. 

Brugklasleerlingen en tweedejaarsleerlingen blijven binnen: zij krijgen les van een 

andere docent of zij werken zelfstandig onder toezicht van een docent of 

onderwijsassistent.  

 

 


