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Het leerlingenstatuut van UniC
Onderwijs
Ons doel is om samen tot goed onderwijs te komen. Om dit te bereiken wordt er zowel van de
leraren als de leerlingen verlangt om zich in te zetten en goed samen te werken. Iedereen moet
zijn best doen om het kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
1. Leerlingen en docenten zullen regelmatig de lessen evalueren om het kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren.
2. Als een docent naar het oordeel van een leerling zijn taak als docent niet goed uitvoert, dan
gaan de leerling en de docent met elkaar in gesprek. Samen proberen ze eruit te komen. Als
het probleem hierna nog niet verholpen is, dan kan de leerling dit melden bij de
schoolleiding.
3. Bij aanvang van het schooljaar moet duidelijk worden
aangegeven welke resultaten een leerling moet hebben
behaald om over te gaan naar een hoger leerjaar.
4. De leerling is verantwoordelijk om de benodigde
spullen voor de lessen mee te nemen. Docenten geven
dit minstens 3 schooldagen voor de les aan.
5. De leerling heeft recht op een goede begeleiding. Als dat
niet het geval is, kan de leerling in gesprek gaan met
zijn/haar mentor. Samen proberen ze hieruit te komen.
Als dit geen resultaat oplevert kan de leerling naar de
schoolleiding of de bouwleider toestappen.
6. De datum van een toets wordt ten minste twee weken van tevoren opgegeven. De toetsstof
wordt ten minste een week van te voren opgegeven en uitgelegd.
7. Toetsen worden binnen twee weken en complexe opdrachten binnen drie weken nagekeken
en teruggegeven. Voor de bovenbouw geldt het PTA en het examenreglement.
8. Als er door onvoorziene omstandigheden langer dan twee weken over het nakijken gedaan
wordt dan moet er binnen de twee weken een bericht zijn doorgegeven aan de leerlingen
over de nieuwe nakijktermijn.
9. Een leerling mag maximaal twee toetsen per schooldag krijgen. Bij de herkansingperiode en
toetsweken kan er van deze regel afgeweken worden.
10. Een leerling heeft het recht om zijn gemaakte toetsen in te zien.
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11. Leerlingen en docenten zijn op tijd aanwezig. Als een docent vaak te laat is dan gaan de
leerlingen met de docent in gesprek hierover.
12. Lessen zijn op tijd afgelopen.
13. De schoolleiding geeft binnen tien schooldagen een inhoudelijke reactie op de klacht van de
leerling.
Met elkaar
Het doel is dat iedereen op UniC elkaar met respect behandeld en waarde heeft voor elkaar.
Iedereen is gelijk en wordt ook zo behandeld.
14. Leerlingen hebben vrijheid van uiterlijk. Als het uiterlijk van een leerling aanstoot geeft of
als andere er last van hebben, gaan de twee partijen in gesprek. Als zij er niet uit komen, mag
de school een beslissing nemen.
15. Discrimineren is verboden.
16. De schoolkrantredactie heeft vrijheid van drukpers.
17. Indien de leerling zich gekwetst voelt door een niet gewenste benadering of intimiteit van
medeleerlingen of schoolpersoneel, dan kan hij zich wenden tot de mentor, de
vertrouwensinspecteur of tot de schoolleiding.

Ruimte & spullen
Het doel is dat leerlingen respectvol met elkaars spullen en de ruimtes omgaan. Om dit doel te
bereiken blijft men van elkaars spullen af en houdt iedereen zich aan het ICT-protocol.
18. De leerlingen zorgen voor een prettige werksfeer, zodat iedereen in de werkruimtes
zijn/haar werk goed kan doen op zijn/haar eigen manier.
19. Elke ruimte in de school heeft zijn eigen functie en het is niet de bedoeling dat deze voor
andere functies gebruikt wordt.
20. Eten en drinken in werkruimtes is niet toegestaan, met uitzondering van de omloop en de
stilteruimte op de bovenbouw.
21. Docenten mogen met reden spullen van leerlingen tijdelijk innemen.
22. De school heeft het recht om spullen van leerlingen in te zien bij verdenking van diefstal.
23. De school heeft een convenant met de politie om eenmaal per jaar de kluisjes van de
leerlingen in te zien.
24. De leerlingen uit de bovenbouw mogen op het balkon zitten, mits dit overlegd en
goedgekeurd is door de docent op de groep en zij zich aan de algemene normen en waarden
houden:
- Iedereen die op het balkon zit moet aan het werk zijn;
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Het is niet toegestaan enig voorwerp naar beneden te werpen;
Hangen over de reling is verboden;
De werksfeer op het balkon is gelijk aan die op de groep: rustig en zelfstandig aan het
werk;
- Er mogen maximaal 15 leerlingen op het balkon werken.
25. In de pauzes mag er niet op het balkon gezeten worden.
26. Als een leerling zich niet houdt aan de regeling dan kan een docent beslissen om de leerling
geen toestemming meer te geven om op het balkon te zitten.
-

Leerlingenraad
Het doel is dat de leerlingen zich kunnen laten horen en inspraak hebben in de school. De
leerlingenraad dient als vertegenwoordiging van de leerlingen. Er is een leerlingenraad, zodat de
leerlingen hun suggesties en verbeteringen kunnen inbrengen.
27. De leerlingenraad streeft ernaar om een evenredige
vertegenwoordiging te hebben van leerlingen uit alle leerjaren.
28. De leerlingenraadvergaderingen zijn openbaar.
29. Activiteiten van de leerlingenraad kunnen tijdens de lesuren
plaatsvinden.
30. De leerlingenraad heeft regelmatig een gesprek met de
teamleider.
31. De leerlingenraad zal in alle gevallen proberen de leerlingen te
vertegenwoordigen.
32. Bij elk sollicitatiegesprek voor nieuwe docenten dient er een
leerling aanwezig te zijn. De leerlingenraad is hiervoor
verantwoordelijk.
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