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A. Over dit leerlingenstatuut 
Als lid van de medezeggenschapsraad heb je als leerling instemmingsrecht en 
initiatiefrecht op de vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut. (Artikel 13.3) 
 
Algemeen 
Betekenis 
Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 
 
Doel 
Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen. Het 
leerlingenstatuut heeft als doel de rechtspositie van leerlingen van Het Baken Almere te 
verduidelijken en te verbeteren. Het leerlingenstatuut werkt op drie manieren: 
 Probleemvoorkomend 
 Probleemoplossend 
 Willekeur uitsluiten 

 
De meeste regels die op Het Baken Almere gelden, zijn geen speciale ‘schoolregels’, het 
zijn regels die ook buiten de school van toepassing zijn. Denk daarbij aan wettelijke 
regels; geboden of verboden waaraan je je moet houden.  
 
Dan zijn er ook nog gedragsregels die niet in de wet staan, maar die wel overal gelden. 
Dus daar hoeven geen aparte regels voor worden opgesteld. 
 
Het Baken Almere is een interconfessioneel schoolbestuur met een protestants-
christelijke en Rooms-Katholieke grondslag. De Bakenscholen staan open voor jongeren 
van alle levens- en geloofsovertuigingen. Respect en naastenliefde staan hoog in het 
vaandel. In deze roerige tijd zijn de normen en waarden van de één niet die van de 
ander. Op onze scholen leren jonge mensen met verschillende achtergronden elkaar te 
begrijpen en respecteren. We staan midden in de maatschappij en willen verbinden. 
Onze vijf scholen spelen zo een belangrijke rol in de bewustwording van een nieuwe 
generatie. Hierin trekken we samen op: “vijf scholen, één familie”. 
 
We zijn niet alleen zuinig op elkaar, maar ook op de natuur. Die hebben we te leen om 
straks weer door te geven aan een volgende generatie. Het is ons streven om de aardbol 
mooier achter te laten dan wij haar hebben aangetroffen. Integer zijn is liefdevol 
handelen, ook als er niemand kijkt. 
 
Alle Bakenscholen: 

 Bieden jongeren voortgezet onderwijs in een kleinschalige leeromgeving waarin zij 
zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige maatschappelijke rol; 

 Dragen bij aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste burgers die zich 
de waarden en normen van onze democratische samenleving intrinsiek eigen 
maken; 

 Nemen verantwoordelijkheid voor de directe omgeving en verbinden zich actief 
met de lokale samenleving. 

 
Hierna volgen de begrippen die in het statuut zijn gebruikt: 
 
 
Besluitvormingsorganen 
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 Hiermee worden het bestuur, de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) 
bedoeld. De medezeggenschapsraad is er op meerdere niveaus. Op 
stichtingsniveau wordt er gewerkt met een medezeggenschapsraad en op 
schoolniveau met een deelraad. Voor beide organen kunnen leerlingen gekozen 
worden om hieraan deel te nemen. 

 
Begrippen 
Bevoegd gezag 

 Bestuur van de stichting, het wettelijk verantwoordelijke orgaan voor de gang van 
zaken. 

Centrale Examens 
 Landelijke examens in het voortgezet onderwijs 

Datalek 
 Een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren raken of 

onrechtmatig worden bewerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, et cetera). 
Deelraad 

 Een deelraad regelt de inspraak op school en bestaat uit: medewerkers, ouders en 
leerlingen. 

Directieraad 
 Het bestuur en rectoren van de scholen van Het Baken Almere 

Docent 
 Medewerker die onderwijs geeft 

Elektronische leeromgeving 
 De technische voorzieningen die de interactie faciliteren tussen: het proces van 

het leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van dat 
leren. 

Email en office 365 
 Alle leerlingen krijgen de beschikking over een Office 365 licentie en een 

studenten emailaccount. Het emailadres is verplicht om te gebruiken door de 
leerling. Vanuit de school wordt via deze weg met de leerling gecommuniceerd. 

Gedragscode bedrijfsmiddelen 
 De gedragscode legt de regels vast voor het gebruik van bedrijfsmiddelen door 

medewerkers en over controle en naleving hiervan. 
Geledingen 

 Vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen in verschillende 
platformen 

Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Almere 
 Stad College/Vakcollege 
 Poort Lyceum 
 Park Lyceum 
 Trinitas Gymnasium 
 International School Almere 

Integriteitscode 
 Vastgesteld door het bevoegd gezag en te vinden op de website van Het Baken 

Almere 
 
 
 
Klachtenregeling 

 In het funderend onderwijs is het schoolbestuur (bevoegd gezag) verplicht een 
klachtenregeling vast te stellen. 
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Klokkenluidersregeling 
 Regeling over het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Het 

Baken Almere, stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs biedt een 
heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op 
redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. 

Landelijke klachtencommissie (LKC) 
 Externe commissie die klachten van diverse aard behandelt (bijvoorbeeld 

ongewenste omgangsvormen, discriminatie, agressie en geweld) 
Leerling 

 Ingeschreven op een Bakenschool 
Leerlingenraad/platform 

 Vertegenwoordiging van leerlingen die uit en door leerlingen zijn gekozen 
Medezeggenschapsraad 

 Gekozen raad die bestaat uit, medewerkers, ouders en leerlingen. De 
medezeggenschapsraad spreekt met het bevoegd gezag over, de begroting en de 
beleidsplannen van de stichting waaronder de Bakenscholen vallen. 

Meldcode huiselijk geweld 
 In Nederland worden jaarlijks meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van 

kindermishandeling of huiselijk geweld. Wanneer wij op school signalen opvangen 
dat er bij een leerling thuis iets aan de hand is, zijn wij verplicht deze signalen te 
onderzoeken en indien nodig actie te ondernemen. In deze meldcode 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (KMHG) staat vastgelegd hoe op de 
bakenscholen hiermee wordt omgegaan.  

Onderwijsondersteunende medewerker 
 Medewerker die op een Bakenschool in verschillende ondersteunende diensten 

werkt ten behoeve van het onderwijs en leerlingen. 
Onderwijsniveaus op Het Baken Almere 

 Vmbo B,K,(g) TL 
 Havo 
 Vwo 
 Internationaal Onderwijs 

Ouder/verzorger 
 Wettelijk vertegenwoordiger van leerlingen (onder de 16 jaar) 

Anti Pest coördinator 
 Op elke Bakenschool is een anti pest coördinator aangesteld. (Zie namen laatste 

pagina dit document) 
Rector 

 Eindverantwoordelijke van een Bakenschool 
School 

 Eén van de scholen van Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel 
voortgezet onderwijs 

Teammanager/ afdelingsleider/conrector/adjunct-directeur 
 Manager die onder leiding van de rector/directeur verantwoordelijk is voor een 

onderwijsteam.  
Vertrouwenspersoon Intern 

 Onafhankelijk functionaris, waar leerlingen en ouders terecht kunnen met 
klachten of onderwerpen zoals: ongewenste intimiteiten, geweld of discriminatie. 
(Zie namen laatste pagina dit document) 

Vertrouwenspersoon Extern 
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 Onafhankelijk functionaris, waar medewerkers, leerlingen en ouders terecht 
kunnen met klachten of onderwerpen zoals: ongewenste intimiteiten, geweld of 
discriminatie. 

 

B. Hoe komt dit statuut tot stand 
Procedure 
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld of gewijzigd door het bestuur. De 
medezeggenschapsraad mag het goed- of afkeuren en voorstellen doen over de 
verbetering van het statuut. 
 

Geldigheidsduur 
Het leerlingenstatuut wordt voor de periode van twee schooljaren vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarna wordt het voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en alle 
geledingen. Als het leerlingenstatuut dan niet wordt gewijzigd wordt het voor een periode 
van twee schooljaren vastgesteld. Als er geen bespreking plaatsvindt wordt het 
leerlingenstatuut geacht opnieuw voor twee schooljaren te zijn vastgesteld, maar het 
moet wel opnieuw worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Als het 
leerlingenstatuut niet is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad is het niet geldig. 
 

Toepassing 
Het leerlingenstatuut is bindend voor: 

 De leerlingen 
 De docenten 
 Het onderwijsondersteunend personeel 
 De schoolleiding 
 Het bevoegd gezag 
 De ouders.  

Dit geldt onder voorbehoud van wettelijk vastgestelde bevoegdheden en 
reglementen. 

 

Publicatie 
Het leerlingenstatuut wordt bij aanvang van elk schooljaar gepubliceerd en is openbaar in 
te zien o.a. via de site van Het Baken Almere en via de website van de school en is op te 
vragen bij het secretariaat. De publicatie is de verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag. 

Schoolspecifiek 
Dit leerlingenstatuut geldt voor alle bakenscholen. Het schoolspecifieke deel wordt door 
de rector/directeur van de school opgesteld. De leerlingen uit deelraad van de scholen 
verlenen hier instemming op. Het schoolspecifieke deel mag niet in tegenspraak zijn met 
het Bakenbrede leerlingenstatuut. 
 

C. Regels over het onderwijs 
Onderwijs geven 

 De leerlingen hebben er recht op dat de medewerkers met onderwijstaken zich 
inspannen om goed onderwijs te geven. Onder goed onderwijs wordt verstaan: 



  
S/BESTUURALMERE/LEERLINGENSTATUUT/DEF 7 

 

onderwijs dat wordt gegeven volgens de doelen van de school en zijn uitgewerkt 
in het leerlingenstatuut van de school. 

Onderwijs volgen 
 We verwachten dat jij als leerling bijdraagt aan een positieve leer-en 

leefomgeving binnen onze Bakenscholen.  

Centrale examens 
 Dit zijn de landelijke centrale examens. Het rooster hiervoor ontvang je vanuit de 

school. 
 Het schoolexamenreglement is te vinden op de schoolwebsite van Het Baken 

Almere. 
 Het algemene examenreglement van Het Baken Almere is te vinden op de 

website; www.hetbaken.nl 
 Als je het niet eens bent met de beslissing van de examencommissie van je school 

dan kan je een bezwaar indienen bij de commissie van beroep voor examens. De 
commissie van beroep voor examens moet hierop binnen 10 werkdagen 
schriftelijk reageren. De commissie van beroep voor examens wordt door het 
bevoegd gezag samengesteld en bestaat uit een voorzitter, secretaris en leden. 

 

D. Regels binnen de organisatie en het gebouw 
Aanstelling docenten 

 Het bevoegd gezag, stelt tweejaarlijks een procedure vast om docenten aan te 
stellen en de schoolleiding te benoemen. In het reglement is opgenomen dat bij 
de aanstelling van docenten en de benoeming van de schoolleiding, docenten en 
leerlingen een stem hebben. (Medezeggenschapsraad/Deelraad) 

Vrijheid van meningsuiting 
 Eenieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten mits wordt voldaan aan 

de regels van de school.  
 Wie zich door een ander beledigd voelt kan hiervoor terecht bij alle docenten, 

mentor en/of vertrouwenspersoon. 

Vrijheid van uiterlijk 
 Eenieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk.  
 De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen of verbieden wanneer deze 

kleding aan bepaald doelmatigheidseisen moeten voldoen. 

Leerlingenraad 
 Elke Bakenschool heeft een leerlingenraad.  
 Op de eigenschool worden over de invulling en het functioneren van de 

leerlingenraad afspraken gemaakt. 

Leerlingenregistratie en privacybescherming 
 De persoonlijke gegevens van de leerling worden opgenomen in het 

leerlingendossier. 
 De schoolleiding is verantwoordelijk voor het bijhouden dit dossier. 
 Het technisch beheer wordt gedaan door het onderwijsondersteunend personeel, 

onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 
 Het bevoegd gezag, gehoord de medezeggenschapsraad, geeft op voorstel van de 

schoolleiding tweejaarlijks aan welke gegevens van een leerling in het 
leerlingendossier worden opgenomen. 

http://www.hetbaken.nl/
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 De vaststelling dient binnen een half schooljaar na vaststelling van het 
leerlingenstatuut te geschieden. 

 Voor het opnemen van gegevens en inzage in het leerlingendossier gelden 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van jouw privacy. Dit is 
vastgelegd in het document: Privacyverklaring van Het Baken Almere. 

 Het leerlingendossier is toegankelijk voor: 
o De schooldecaan/orthopedagoog 
o De schoolleiding 
o De mentor 

Als de leerling minderjarig is: hebben alleen de ouders of gelijkgestelden toegang. 
Verder heeft niemand toegang tot het leerlingendossier, tenzij de schoolleiding hier 
uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 
 Als je het niet eens bent met gegevens in jouw leerlingendossier, kun je de 

conrector/teammanager/afdelingsleider/adjunct directeur of de rector schriftelijk 
voorstellen correcties aan te brengen. Hierover ontvang je een schriftelijke 
reactie. 

 De schoolleiding geeft binnen vijf schooldagen aan de betrokkene(n) te kennen of 
gewenste correcties als dan niet zullen worden uitgevoerd. 

 Als jouw correctieverzoek niet wordt ingewilligd kun je jouw voorstel schriftelijk 
voorleggen aan de interne klachtencommissie. 

 De leden van de interne klachtencommissie hebben pas na jouw toestemming 
recht op inzage van de gegevens, die zij nodig hebben om jouw zaak te 
beoordelen. Deze wettelijke bepalingen zijn vastgelegd in de ‘Privacyverklaring 
van Het Baken Almere. 

 Met uitzondering van wettelijke voorschriften worden de gegevens over een 
leerling vernietigd, nadat de leerling de school heeft verlaten. 

 De regeling maakt na vaststelling door het bevoegd gezag deel uit van het 
leerlingenstatuut. 

Schoolregels 
 De schoolregels vind je in de schoolgids en het leerlingenstatuut van de eigen 

school. 
 De deelraad toetst tweejaarlijks de door de directie vastgestelde schoolregels in 

de schoolgids. 
 In het leerlingenstatuut van de school is opgenomen hoe je in bezwaar kunt gaan 

als je het niet eens bent met de toepassing van de schoolregels.  

Ongewenste intimiteiten, geweld en discriminatie 
 Het Baken Almere is een school die racisme en discriminatie afwijst en tegengaat. 

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is ook hier van kracht; allen die zich in 
Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuigingen, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 De leerlingen, personeel, directie en bevoegd gezag zeggen NEE tegen racisme. 
 Het Baken Almere en ieder die daarbij hoort, is tegen pesten. Binnen onze 

organisatie wordt pesten dan ook actief bestreden. Als je pestgedrag ziet of ervan 
afweet, ga je dit tegen. Daarnaast neem je contact op met je mentor of 
vertrouwenspersoon op je school. De organisatie neemt gepaste maatregelen om 
pesten te voorkomen. We betrekken de pester en gepeste, ouder, medeleerlingen 
en personeel erbij om pestsituaties op te lossen en pesten structureel tegen te 
gaan. Op elke Bakenschool is een pest coördinator aangesteld.  

 Zie onze website: www.hetbaken.nl 
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 Meldingen kunnen worden gedaan bij de interne vertrouwenspersonen. (Zie voor 
de namen de laatste bladzijde van dit document). 

 Vertrouwensinspecteur van de inspectie. (Zie laatste bladzijde van dit document) 
 Als er een vermoeden is van huiselijk geweld dan kan dit worden gemeld bij Veilig 

Thuis. Het stappenplan hiervoor is opgenomen in de meldcode.  
 Het telefoonnummer bij vermoeden is 0800-2000 24/7 gratis te bereiken. 

Tabak, alcohol, drugs, gokken, wapentuig, vuurwerk, telefoons, veiligheid en overlast 
 Het Baken Almere, hanteert de maatregel van een rookvrij gebouw en 

schoolterrein en volgt hiermee de wetgeving vanuit de overheid. 
 Het is binnen de Bakenscholen verboden alcohol te gebruiken, bij je te hebben, te 

verhandelen. Dit geldt ook voor alle alcoholvrije varianten van drank. 
 Als de school alcoholgebruik (ook alcoholvrij) constateert dan word je voor de rest 

van de dag uit de les verwijderd of verdere toegang ontzegd.  
 Het is binnen de Bakenscholen verboden drugs te gebruiken, te bezitten of te 

verhandelen. 
 Als de school drugsgebruik constateert binnen of buiten de school of op het 

schoolterrein en je hebt die dag nog lessen of anderen activiteiten op school, dan 
word je de toegang ontzegd of je wordt uit de les verwijderd voor de rest van de 
dag.  

 Binnen de Bakenscholen, op het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten is het 
verboden te gokken, te wedden of mee te doen aan kansspelen om geld of 
goederen in welke vorm dan ook. 

 Als je op gokken of wedden wordt betrapt word je de rest van de dag uit de les of 
activiteit verwijderd. 

 Binnen de Bakenscholen is het verboden om op school of tijdens schoolactiviteiten 
wapens-dat geldt dus ook voor messen- of vuurwerk bij je te hebben of te 
gebruiken. Als je deze regel overtreedt, word je de rest van de dag uit de les of 
activiteit verwijderd. 

 Vanwege de veiligheid van leerlingen en medewerkers, heeft het bestuur de 
scholen gemandateerd om op de scholen onaangekondigd de opbergkastjes te 
openen en te controleren op alcohol, drugs, wapentuig, vuurwerk en gestolen 
zaken. 

 Uit veiligheidsoverwegingen en om overlast te voorkomen is het niet geoorloofd 
om je op te houden bij de schoolhekken van de Bakenscholen of in de 
aangrenzende straten van een Bakenschool. Brommers zijn alleen op het 
schoolterrein van een Bakenschool toegestaan met uitgeschakelde motor. 

 Binnen de Baken scholen wordt streng opgetreden tegen geweld, intimidatie en 
discriminatie. Dit wordt niet getolereerd. 

 Het Baken Almere schakelt de politie in bij overtredingen die strafbaar zijn 
(diefstal, ernstige belediging, bedreiging enzovoort). Bij verwijtbaar gedrag doen 
we in principe aangifte. 

 Het Baken Almere is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw 
eigendommen/ of devices. 

 Gebruik van mobiele telefoon.  
o De mobiele telefoon is uit het zicht 
o Staat op stil/maakt geen geluid 
o Wordt in de klas alleen gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de 

docent 
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Schorsen en verwijderen 
 De wettelijke regels rond het verwijderen van leerlingen staan in artikel 27 van de 

Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 (schorsen) en 14 
(definitieve verwijdering) van het Inrichtingsbesluit WVO 

 Het Baken Almere heeft het protocol voor schorsing en verwijdering op basis van 
deze bepalingen op de volgende wijze beschreven (zie bijlage).  

E. Klachten en beroep 
Klachten 

 Iedereen die aan de school verbonden is, kan anderen erop wijzen dat men 
volgens de opgestelde regels moeten handelen. 

 Als jij je als leerling benadeeld voelt, doordat de regels niet zijn nageleefd, 
bespreek dit dan met je mentor.  

 Wanneer bemiddeling van de mentor niet slaagt, dan meld je dit bij je 
teammanager of bij de rector/directeur. Als deze bemiddeling niet slaagt dan kan 
je naar het bevoegd gezag of de landelijke klachtencommissie. 

F. Bijlagen 
 Klachtenregeling 
 Protocol schorsen en verwijderen  
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Interne klachtencommissie: 
T.a.v. de secretaris 
Postbus 10015 
1301 AA Almere 
 
Commissie voor beroep Examens 
T.a.v. de secretaris 
Postbus 10015 
1301 AA Almere 
 
Landelijke klachtencommissie 
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Vertrouwenspersonen 
Coördinerende vertrouwenspersonen 
- P. Groot   p.groot@hetbaken.nl   (Trinitas) 
- A. Van der Starre  a.vanderstarre@hetbaken.nl  (Stad) 
Intern 
- Alma van der Starre  a.vanderstarre@hetbaken.nl (Stad)  
- Marcel Tigchelovend   m.tigchelovend@hetbaken.nl  (Park) 
- Marcella Koster  m.koster@hetbaken.nl   (Park) 
- Vincent van der Heide v.vanderheide@hetbaken.nl   (Poort) 
- Pim Groot   p.groot@hetbaken.nl   (Trinitas 
- Guus Hendrikx  g.hendrikx@edu.isalmere.nl  (ISA) 
 
Vertrouwenspersoon 
Extern 
- Bezemer en Schubad 
 Mevrouw J. Kamp 
www.bezemer-schubad.nl 
 
Anti Pest coördinatoren Bakenscholen 
Mevrouw M. Satimin  (Stad) 
Mevrouw A. van Wijk  (Park)  
Mevrouw A. Schrage  (Park) 
De heer E. Drees  (Poort) 
De heer V. van der Heide (Poort) 
De heer M. van West  (Trinitas)  
Mevrouw M. van Staveren (Trinitas) 
Mevrouw J. Zuniga Reinares (ISA) 
 
Veilig Thuis- 0800-2000 (gratis) 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 
 
Vertrouwensinspecteur 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs 
Telefoonnummer:0900-1113111 
 
Website 
www.hetbaken.nl 
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