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Inleiding 
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen een plezierige schooltijd heeft, is het belangrijk duidelijke 
afspraken te maken over rechten en plichten en deze vast te leggen. Leerlingen (en ouders), 
docenten en directieleden hebben rechten en plichten. Een heleboel plichten staan meestal 
wel op papier, maar dat is niet altijd het geval met je rechten. Toch zijn er dagelijks situaties 
op school waarbij je je kunt afvragen of er wel juist gehandeld wordt door de docent, de 
leerling of schoolleiding. We hebben deze rechten en plichten vastgelegd in dit TCC-
leerlingenstatuut. Dan weet iedereen op school, vooral jij als leerling, waar je aan toe bent.   
  
Een paar voorbeelden:  

- er worden twee proefwerken op een dag gegeven. Mag dat?  
- twee leerlingen spijbelen, de één krijgt een waarschuwing en de ander corvee. Mag 

dat? 

- soms moeten leerlingen vier weken wachten voordat ze van de docent het cijfer te 
horen krijgen van een proefwerk. Mag dat?  

 
 

Dit leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee schooljaren vastgesteld en is geldig 
voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 
 
Denekamp, september 2021 
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Leerlingenstatuut  
   
A. Algemeen 
  
1.Betekenis 
Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling.  
  
 
2.Doel 
 

Een leerlingenstatuut heeft tot doel de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en 
te bewaken. Het Leerlingenstatuut werkt op drie manieren:  

1. probleemvoorkomend 
2.  probleemoplossend  
3. duidelijke regels voor iedereen  

 

 
3.Begrippen  
 
In dit statuut wordt bedoeld met:  

− leerlingen: 
alle personen die op de locatie staan ingeschreven om les te volgen;  

− ouders: 
ouders, voogden, en verzorgers; 

− onderwijs ondersteunend personeel: 
personeelsleden met een andere taak dan lesgeven;  

− docenten: 
personeelsleden met een onderwijstaak;  

− de schoolleiding: 
de locatiedirecteur en de adjunct-directeur; 

− schoolbestuur, het bevoegd gezag:  
Stichting Carmel College; 

− leerlingenraad: 
een uit en door de leerlingen gekozen groep van klassenvertegenwoordigers; 

− medezeggenschapsraad: 
het vertegenwoordigend orgaan van de hele school, zoals bedoeld in artikel 4 van de 
Wet Medezeggenschap Onderwijs; 

− Coach 
docent, aangewezen om een leerling of een groep leerlingen gedurende het 
schooljaar  te begeleiden;  

− leerlingbegeleider: 
de specialist in het begeleiden van leerlingen. 

− geschillencommissie/klachtencommissie: 
door de Stichting Carmel College ingestelde commissie 

− vertrouwenspersoon: 
adviseert klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent 
hierbij de nodige ondersteuning. 
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− vertrouwensinspecteur:  
speciaal aangestelde inspecteur waartoe men zich kan wenden bij vragen of 
klachten over seksuele intimidatie.  

 
4.Procedure 
 

Het leerlingenstatuut wordt op voorstel van de medezeggenschapsraad vastgesteld door 
de schoolleiding. 

 

5.Geldigheidsduur 
 

Het leerlingenstatuut wordt telkens voor een periode van twee schooljaren vastgesteld.  
 
6.Toepassing 
 

Het leerlingenstatuut is bindend voor:  
• de leerlingen  
• de docenten  
• het onderwijsondersteunend personeel  
• de schoolleiding   

• de ouders  
• college van bestuur  
Dit geldt behoudens wettelijk vastgestelde bevoegdheden en reglementen.  

  
7.Publicatie 
 

Het leerlingenstatuut wordt op de website van school gepubliceerd en ligt op de 
administratie voor iedereen ter inzage. Op verzoek is een exemplaar te verkrijgen bij de 
administratie.  

  
B. Regels over het onderwijs 
 
8.Het geven van onderwijs door docenten 

 
8.1 De  leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om kwalitatief 

goed onderwijs te geven. Het gaat hierbij om zaken als:  
• verdeling van de lesstof over de lessen  
• bruikbare studiewijzers 

• presentatie en uitleg van de leerstof  
•  kiezen van leermaterialen 

• huiswerk 

8.2 Als een docent naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet 
op een behoorlijke wijze vervult, dan dient dit door de leerling/leerlingen/ouders 
(leerlingenraad) aan de orde te worden gesteld bij de betreffende docent. Bij het 
uitblijven van verbetering, dient het door leerling/leerlingen/ouders bij de 
schoolleiding aan de orde te worden gesteld.  

8.3 De schoolleiding geeft binnen vijf schooldagen de leerling(en) een reactie op de 
klacht.  
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8.4            Is deze reactie naar het oordeel van de klager niet afdoende, dan kan binnen tien 
schooldagen beroep bij de interne geschillencommissie worden aangetekend. 

8.5 Over het te volgen opleidingstype in de bovenbouw wordt in onderling overleg 
tussen de leerling, de ouders, de coach, de docenten die lesgeven aan de betrokken 
leerling en adjunct-directeur een keuzeadvies opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van 
de door de leerling behaalde resultaten in en betoonde belangstelling voor de 
verschillende vakken. Andere factoren (zoals sekse) mogen op dit advies geen invloed 
hebben. Bij de uiteindelijke keuze speelt dit advies een zwaarwegende rol; de 
beslissing ligt echter bij de ouders en de leerling, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de bevorderingsrichtlijnen. 

 
 
9.Het volgen van onderwijs door leerlingen  
  
9.1 De leerling is verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te 

maken.  
Dit betekent dat je:  

 
- op tijd in de (online) les aanwezig bent; 
- per dag voldoende tijd aan je huiswerk besteedt; 
- je houdt aan de planning van de studiewijzers en je je afspraken met je 

docent nakomt; 
- je werk op tijd inlevert; 
- je inzet en een positieve bijdrage levert aan een goede werksfeer in de lessen 

en bij groepswerk.  
 

9.2 Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert kan door de 
docent verplicht worden de les te verlaten. De leerling dient te allen tijde de 
aanwijzingen van de docent op te volgen. Het niet verlaten van het lokaal in geval van 
verwijdering, kan leiden tot ontzegging van toegang tot de lessen.  

  
  
10.Onderwijstoetsing voor niet-examenonderdelen 

 
10.1  Toetsing van de leerstof kan op verschillende wijzen geschieden:  
 a. overhoringen 

b. proefwerken 
c. werkstukken      

 d. presentaties 
 e. formatieve evaluaties 
10.2  Een overhoring betreft de opgegeven  lesstof van de voorgaande les of enkele lessen 

en kan zonder vooraankondiging gehouden worden.  
10.3 Een proefwerk wordt tenminste vijf schooldagen van tevoren opgegeven tijdens de 

les en vermeld in Somtoday (onder voorbehoud van technische zaken/storingen waar 
school geen invloed op heeft).  

10.4 Een leerling mag maximaal 2 proefwerken én 1 schriftelijke overhoringen per 
schooldag krijgen. 

             Bij herkansing en tijdens de proefwerkdagen mag van deze regel afgeweken worden.  
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10.5 Een proefwerk mag alleen de behandelde lesstof bevatten die tenminste twee 
schooldagen tevoren is afgerond. Er dient een redelijke verhouding te bestaan tussen 
de leerstof en het proefwerk.  

10.6 De toetsingsvorm en de weging van de toetsen moet van tevoren duidelijk zijn en 
opgenomen zijn in de studiewijzer en/of Somtoday. 

10.7 De docent maakt de uitslag van een overhoring of een presentatie binnen 5 
schooldagen bekend, of indien dit later is, de volgende les. Het cijfer wordt binnen 5 
schooldagen vermeld in Somtoday. 

10.8  De docent maakt de uitslag van een schriftelijk proefwerk binnen 10 schooldagen 
bekend. Het cijfer wordt binnen 10 schooldagen vermeld in Somtoday 

10.9 De docent maakt de uitslag van een schriftelijk werkstuk binnen 15 schooldagen 
bekend. Het cijfer wordt binnen 15 schooldagen vermeld in Somtoday. 

10.10 Een proefwerk wordt zo mogelijk nabesproken in de les. Bij één-uursvakken kan dit 
tijdens een vakflexles of na schooltijd. Een leerling heeft het recht van inzage in een 
gemaakte toetsing én recht op uitleg en toelichting van de docent. 

10.11 Een proefwerk dat voortbouwt op een vorig proefwerk, kan slechts worden 
afgenomen indien het vorige proefwerk is besproken en het cijfer ervan bekend is 
gemaakt.  

10.12 De beoordelingsnormen van een toetsing worden door de docent te allen tijde 
achteraf en waar mogelijk vooraf meegedeeld en zo nodig toegelicht.  

10.13 Wie het niet eens is met de beoordeling van een toetsing, kan bezwaar aantekenen 
bij de docent.  

10.14 Is de reactie van de docent niet bevredigend, dan kan de beoordeling vervolgens aan 
de adjunct-directeur en tot slot aan de geschillencommissie voorgelegd worden.   

10.15 De leerling die met een voor de docent of schoolleiding aanvaardbare reden niet 
heeft deelgenomen aan een toetsing heeft het recht en de plicht alsnog aan de 
toetsing deel te nemen op het eerstvolgende inhaalmoment, tenzij anders is overlegd 
met docent/coach of leerlingbegeleider, De leerling neemt hiervoor het initiatief.   

 Tot het inhaalmoment wordt het cijfer 1 opgenomen in Somtoday. 
Wanneer een leerling herhaaldelijk gebruik maakt van herkansingen volgt een 
oudergesprek. 

10.16 De leerling ontvangt een strafcijfer wanneer er sprake is van fraude (niet handelen in 
overeenstemming met de regels).  Bij vermeende fraude neemt de docent het werk 
in en kent het cijfer  1,1 toe. De docent informeert schriftelijk de adjunct-directeur. 
De adjunct-directeur informeert de ouders. De leerling en/of ouders kunnen in 
beroep gaan bij de locatiedirecteur, die na betrokken partijen te hebben gehoord, 
het cijfer 1,1 ongedaan kan maken. De locatiedirecteur bepaalt na overleg met de 
docent of de leerling het werk alsnog kan maken. 

10.17  Wanneer blijkt bv. door plagiaatcontrole dat er sprake is van gekopieerd werk,  
            kunnen tegen degene die het werkstuk beschikbaar heeft gesteld én degene die  
            gekopieerd heeft maatregelen worden getroffen door vakdocent dan wel directie. 
10.18 Bij alle werkstukken, die onderdeel vormen van het onderwijsprogramma en  

meetellen in de berekening van een rapportcijfer, worden vooraf de beoordelings-
normen duidelijk gemaakt. Ook dient te worden vermeld wanneer het werkstuk 
gereed  moet zijn en wat de consequenties zijn van niet of te laat inleveren. Een 
werkstuk dient te allen tijde tenminste drie weken van tevoren opgegeven te 
worden.  
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10.19   De leerling die met een voor de docent of schoolleiding aanvaardbare reden niet 
heeft deelgenomen aan een toetsing heeft het recht en de plicht alsnog aan de 
toetsing deel te nemen op het eerstvolgende inhaalmoment, tenzij anders is overlegd 
met docent/coach. De leerling neemt hiervoor het initiatief.   

 Tot het inhaalmoment wordt het cijfer 1,0 opgenomen in Somtoday. Indien de 
afspraak voor een inhaalmoment door de leerling niet wordt nagekomen, blijft de 1,0 
staan en heeft de leerling de mogelijkheid om in de dan lopende rapportperiode het 
proefwerk te maken waarbij het uiteindelijke cijfer gemiddeld wordt met de staande 
1,0.  
Een proefwerk kan in een latere rapportperiode niet meer worden ingehaald en dan 
blijft de behaalde 1,0 staan. Wanneer een leerling herhaaldelijk gebruik maakt van 
herkansingen volgt een oudergesprek. 

10.20 Indien een werkstuk niet op tijd wordt ingeleverd wordt het cijfer 1,0  toegekend. De 
leerling heeft exact 7 dagen de tijd om de opdracht alsnog in te leveren op de 
afgesproken manier. Het cijfer 1,0 wordt dan gemiddeld met de nieuwe beoordeling.  
Vanaf de periode na de kerst in leerjaar 2 worden de gestelde deadlines 
aangehouden en zal het strafcijfer 1,0  niet meer worden gemiddeld. Het cijfer 1,0 
blijft staan. Dit ter voorbereiding op leerjaar 3.   

 
 
11.Rapporten  
 

11.1  Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over 
een bepaalde periode. Het rapport is gericht aan de ouders.  

11.2 Rapportcijfers worden berekend op basis van het voortschrijdende gemiddelde en 
kunnen niet lager zijn dan een 3.0, voor de B leerlingen niet lager dan een 4.0,  en 
worden vermeld in één decimaal. 

11.3 In elke rapportperiode (er zijn 3 perioden) moet een minimaal aantal cijfers kunnen 
worden behaald. Voor één- en twee-uurs vakken per week zijn dit minimaal 2 cijfers. 
Voor een vak met 3 of meer uren per week minimaal 3 cijfers. Bij een één-uurs vak 
betreft het minstens één proefwerk of als proefwerk te beoordelen afsluiting van het 
werk. Bij een vak met meer uren minstens 2 proefwerken. De regel ten aanzien van 
de aantallen proefwerken geldt niet voor vakken die vooral praktische vaardigheden 
toetsen. Voor het onderdeel Digitale Geletterdheid kan worden volstaan met 1 
beoordeling per periode in de vorm van een O/V/RV/G. 

11.4 Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van alle resultaten, behaald gedurende het 
gehele schooljaar. De vakken Digitale geletterdheid, Studievaardigheden en 
Praktische Profiel Oriëntatie  worden niet met een cijfer afgesloten. 

11.5 De cijfers op het 3e rapport worden afgerond op gehele cijfers waarbij halve punten 
naar boven worden afgerond. (bijv. 6.50 wordt 7; 6,49 wordt 6 ). 
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12.Overgaan en zittenblijven  
  
12.1 Voor 1 oktober van het schooljaar dient duidelijk te worden aangegeven aan welke 

normen een leerling moet voldoen om toegelaten te worden tot een hoger leerjaar.   
Zie voor verdere informatie hierover de bevorderingsrichtlijnen zoals vermeld in de 
op de website.  

 
 
13.Huiswerk 

  
13.1 De docenten die lesgeven aan een bepaalde klas, zorgen in samenspraak voor een  

redelijk totale huiswerkbelasting. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het 
maken van werkstukken.  

13.2     De docent is verplicht om proefwerken en aangekondigde schriftelijke overhoringen 
in de huiswerktab van Somtoday te plaatsen.  

             Voor het overige huiswerk en andere afspraken is de leerling zelf verantwoordelijk 
voor het noteren in de eigen papieren/digitale agenda.  
De studiewijzer in Somtoday is uitgangspunt voor de planning van het huiswerk. In 
sommige gevallen kan de docent extra service verlenen door de studiewijzer te 
koppelen/op te nemen in de huiswerktab.  

13.3 De leerling die niet in de gelegenheid is geweest het huiswerk te maken, meldt dit bij 
de aanvang van de les aan de docent. Bij een onacceptabele reden treft de docent 
passende maatregelen.   
 
 
  

C. Schoolregels, de organisatie en het gebouw 

 
 
14.Vrijheid van meningsuiting  
  
14.1 Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten. Iedere persoon heeft het 

recht gerespecteerd te worden én de plicht zich respectvol te gedragen jegens 
anderen. Wie zich door een ander beledigd voelt, kan dit melden bij de schoolleiding.  

 
15.Vrijheid van uiterlijk 

  
15.1 Een ieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk, binnen de grenzen van de 

algemeen aanvaarde normen van fatsoen en respect. Aanstootgevende en/of 
uitdagende kleding wordt niet toegestaan. 

15.2 Op grond van hygiëne- of veiligheidseisen en in geval van mogelijke schadelijke 
effecten voor de school kan de schoolleiding bepaalde kledingeisen voorschrijven. 
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16.Leerlingenraad  
  
16.1 Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de schoolleiding afdruk-

faciliteiten, apparatuur en andere materialen in redelijke mate gratis ter beschikking 
gesteld.  

16.2 Activiteiten van de leerlingenraad kunnen na overleg met de adjunct-directeur 
tijdens de lesuren plaatsvinden.  

16.3 Leerlingenraadsleden kunnen voor hun werkzaamheden lesuren vrij nemen na 
toestemming van de adjunct-directeur.  

16.4     De leerlingenraad wordt begeleid door een door de adjunct-directeur aangewezen 
docent of OOP’er.   

16.5     Twee leerlingen uit de leerlingenraad zullen deelnemen aan de decentrale 
Medezeggenschapsraad van de locatie Denekamp  

 
 
17.Privacybescherming  
  
17.1 Het bestuur van de school, Stichting Carmel College kent een eigen privacyreglement. 

Dit is als bijlage bij het leerlingenstatuut gevoegd. 
   
18.Leerlingendossier  
 

18.1 Gegevens van leerlingen worden opgenomen in een leerlingendossier.  
18.2 Het leerlingendossier staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.  
18.3 De schoolleiding wijst een personeelslid aan dat verantwoordelijk is voor het 

dagelijks beheer.  
18.4  Het leerlingendossier is toegankelijk voor: 

• het zorgteam 

• de schoolleiding 

• coach wat betreft zijn/ haar leerlingen 

• de leerlingbegeleider 

  
Ouders kunnen op afspraak het dossier van hun kind inzien. Verder heeft niemand 
toegang tot het leerlingendossier, behoudens na uitdrukkelijke toestemming van de 
schoolleiding en van de leerling/ouders.  

   
Beleid ten aanzien van beeldmateriaal 

Het Twents Carmel College gebruikt beeldmateriaal (foto’s, video) voor de website, op social 
media en voor informatiemateriaal. Dit beeldmateriaal gebruiken we voor een periode van 
maximaal 5 jaar . Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Uiteraard plaatsen wij 
geen beeldmateriaal waardoor je schade kunt ondervinden.   

Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van dit 
beeldmateriaal. Deze toestemming is belangrijk om te kunnen aantonen dat er afspraken 
gemaakt zijn voor publicatie.   
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19.Orde 

  
19.1           Binnen de school geldt de volgende algemene leefregel: Toon respect voor de ander  
              en andermans eigendommen en gedraag je zo, dat anderen geen last van je  
              ondervinden. Deze gedragsafspraak staat tevens vermeld in de locatiegids. 
19.2           De regels voor schorsing en verwijdering zijn opgenomen in de locatiegids. 
19.3      Schade, ontstaan als gevolg van diefstal, ondoordachtzaamheid of vernieling, zal 

waar mogelijk verhaald worden. 
  
 

20.Rechten 

 
20.1 Pauzes, vrije uren en tussenuren door lesuitval kunnen door de leerlingen worden 

doorgebracht in de daartoe door de schoolleiding aangewezen ruimten. Het 
schoolplein mag je niet verlaten. 

20.2 De leerlingen hebben recht op een gelegenheid tot lichamelijke verzorging, mits dit 
niet ten koste gaat van de voortgang van de lessen. 

20.3 Een leerling is ook bevoegd het gedrag van een personeelslid, dat in strijd is met het 
leerlingenstatuut of de schoolregels, bij de schoolleiding aan de orde te stellen. 

  
 

21.Plichten 
 

21.1     Ieder is verplicht de door hem/haar gebruikte ruimten opgeruimd achter te laten. 

21.2        De leerling houdt zich op de terreinen en in de gebouwen van de school en bij 
activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen, aan de 
voorschriften die op school gelden, zoals vastgelegd in de locatiegids. 

21.3 Op school is roken en het gebruik van alcoholische dranken en/of 
verdovende/stimulerende middelen niet toegestaan. Alle leerlingen moeten zich 
houden aan de voorschriften over genotsmiddelen, zoals vastgelegd in de locatiegids.  
 

 
22.Ongewenste intimiteiten 

  
22.1 Een leerling heeft er recht op als persoon tegemoet te worden getreden. Indien de 

leerling zich gekwetst voelt door een benadering of intimiteit van de kant van 
medeleerlingen of schoolpersoneel, die de leerling niet gewenst heeft, dan kan hij 
zich wenden tot de coach, directie, vertrouwenspersoon of de 
vertrouwensinspecteur.  

22.2 Het bestuur van de school, de stichting Carmel College, heeft een klachtenregeling 
opgesteld die als bijlage is bijgevoegd aan het leerlingenstatuut.  

  
  
23.Aanwezigheid  
  
23.1 Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen, 

tenzij er een andere regeling is getroffen.  
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23.2 Leerlingen kunnen bij de schoolleiding wijzigingen in het rooster voorstellen.  
23.3 Leerlingen hebben het recht om tijdens lesuitval, pauzes en roostervrije uren gebruik 

te maken van de kantine en het schoolplein. In de kantine zijn werkplekken waar 
leerlingen zelfstandig kunnen werken en waar zo mogelijk toezicht aanwezig is. 

23.4     Ten aanzien van bijzonder verlof wordt verwezen naar de schoolgids en de website.   
 
 
24.Te laat komen  
  
24.1 De leerlingen dienen tijdig (voor de aanvang van de les) bij het leslokaal aanwezig te 

zijn. Leerlingen die te laat zijn dienen zich te melden bij de receptie.  Bij herhaald te 
laat komen kunnen door de schoolleiding disciplinaire maatregelen worden 
getroffen, zoals vastgelegd in de locatiegids. 

 
 
25.Strafbevoegdheden  
  
25.1 De bevoegdheid een straf aan een leerling op te leggen, komt toe aan de 

schoolleiding, de docenten, de onderwijsassistenten en de conciërges. 
25.2 Een docent of onderwijs ondersteunend personeelslid is ook bevoegd het gedrag van 

een leerling, vanwege een overtreding van het leerlingenstatuut of de schoolregels, 
bij de schoolleiding aan de orde te stellen. 

25.3 Tegen een opgelegde straf kan een leerling in eerste instantie terecht bij de adjunct-
directeur en kan daarna, indien gewenst, bij de locatiedirecteur in beroep gaan.  

 
 

26.Straffen  
 

26.1 Lijf- en tuchtstraffen zijn ten strengste verboden.  
26.2 Bij het opleggen van de straf dient een redelijke verhouding te bestaan tussen 

strafmaat en de ernst van de overtreding. Ook dient er zo mogelijk een verhouding te 
bestaan tussen de aard van de overtreding en de soort straf.  

26.3 Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf gegeven wordt.  
26.4 Bij de praktische uitvoering van een straf wordt indien mogelijk rekening gehouden 

met  het reguliere rooster van de leerling.  
  
 
27.Klachten  

  
27.1 Bij vermeende onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut kan 

een leerling, die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een besluit van   
        een personeelslid, bij het betrokken personeelslid zelf bezwaar aantekenen. 
27.2 Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, heeft de leerling het recht een 

klacht in te dienen bij de schoolleiding. De klacht dient schriftelijk en met redenen 
omkleed ingediend te worden binnen een termijn van 10 schooldagen nadat het 
besluit genomen is. 

27.3 Voordat de schoolleiding een beslissing neemt, worden de betrokkenen gehoord. 
27.4     De schoolleiding neemt uiterlijk een week na ontvangst van de klacht een besluit. 
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27.5 Van het besluit van de schoolleiding worden de betrokkenen schriftelijk en met                             
redenen omkleed op de hoogte gebracht. 

27.6   Indien de leerling het niet eens is met het besluit van de locatiedirecteur kan de 
leerling of diens ouders in beroep gaan bij de Rector van het Twents Carmel College 
en desgewenst de klachtencommissie van de stichting Carmel College. Het reglement 
van de klachtencommissie is als bijlage bijgevoegd.  

27.7    Voor procedures ten aanzien van het melden van klachten wordt verwezen naar het 
reglement van de klachtencommissie.  

27.8 De schoolleiding draagt zorg voor uitvoering van de uitspraak van de 
klachtencommissie. Indien de klacht de schoolleiding betreft, draagt het 
schoolbestuur zorg voor de uitvoering van de uitspraak van de klachtencommissie. 

   
 
D. Kwaliteit van het onderwijs 
 
 28.Recht op onderwijs   
 
28.1    Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs.  
  
29.Recht op voorstellen en suggesties  
 
29.1 Leerlingen hebben het recht voorstellen en suggesties te doen aangaande alle zaken 

op school. De schoolleiding dient hier zorgvuldig mee om te gaan en dient aan te 
geven wat er met de voorstellen en suggesties gedaan is.  

 
30.Vaststellen van de tevredenheid van de leerlingen 
  
30.1   In het kader van de kwaliteitszorg wordt jaarlijks minimaal 25 % van de leerlingen 

uitgebreid geënquêteerd. Hierbij wordt de anonimiteit gewaarborgd. Deze enquêtes   
worden opgesteld en uitgewerkt door de medewerker kwaliteitszorg van het Twents 
Carmel College.   

30.2 De uitkomsten van de enquêtes alsmede de voorgenomen verbeteracties  worden op  
hoofdlijnen besproken met de leerlingen- en ouderraad. 

30.3     (oud)Leerlingen die doorgestroomd zijn naar de derde klas van locaties van het  
Twents Carmel College in Oldenzaal worden jaarlijks geënquêteerd. Met behulp van  
een individuele enquête wordt vastgesteld hoe de aansluiting tussen basisvorming en 
het derde leerjaar wordt ervaren.   

  
31.Klachten en beroep 
 

Zie hiervoor de algemene klachtenregeling van het bestuur van de Stichting Carmel College. 
Voor een toelichting wordt verwezen naar de website. 
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