
0

INFORMATIEBULLETIN 04
Gepubliceerd op 02-11-2018

Bekijk hier het vierde informatiebulletin van dit schooljaar.
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LEERLINGENSTATUUT 
SCHOOLJAAR 2018-2019 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

Dit is het leerlingenstatuut van Scholengemeenschap Sint Ursula. 
In het leerlingenstatuut zijn o.a. de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd.  
Het is een overzicht van afspraken in regels vastgelegd om voor iedereen een goede 
gang van zaken op school te verzekeren. 

A. ALGEMENE BETEKENIS

Artikel 1 
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. 

BEGRIPPEN 
Artikel 2 
In dit statuut wordt bedoeld met: 
algemene spelregels de schoolregels als vermeld in de schoolgids; 

leerlingen alle leerlingen die op school staan ingeschreven; 

ouders ouder(s), voogd(en) en verzorger(s) van de leerlingen; 

personeel Iedereen die op arbeidsovereenkomst aan de school zijn 
 verbonden; 

onderwijs ondersteunend
personeel personeelsleden van de school, niet zijnde leden van de 

schoolleiding, met een andere taak dan lesgeven; 
leraren en 
docentassistenten personeelsleden met een onderwijsgevende taak; 

daaronder mede begrepen stagiaires die in de school les 
geven; 

schoolleiding personeelsleden die aan de school leiding geven; 

college van bestuur het college van bestuur van SOML 
(SOML Stichting Onderwijs Midden-Limburg); 

leerlingenraad een uit en door de leerlingen (voor de locatie Heythuysen: 
via het mentoraat) gekozen vertegenwoordiging, als  
bedoeld in artikel 12 van de Wet Medezeggenschap  
Onderwijs; 

leerlingbegeleiding medewerk(st)ers met een specifieke taak op het terrein 
van begeleiding en leerlingenzorg. 

Klassenvertegenwoordiger een jaarlijks uit en door de leerlingen van elke klas te 



 kiezen vertegenwoordiger van de leerlingen van die klas; 

medezeggenschapsraad het vertegenwoordigend orgaan van de school, als 
bedoeld in de Wet Medezeggenschap Scholen; 

geleding de volgende groeperingen binnen de school: 
personeel, leerlingen en ouders; 

mentor leraar, aangewezen om een leerling of groep leerlingen 
gedurende het schooljaar te begeleiden; 

BAT Bemiddelings Assistentie Team: 
Orgaan dat klachten over de toepassing van het  
leerlingenstatuut en het privacyreglement in behandeling 
neemt. Voor de samenstelling van de BAT zij verwezen 
naar de schoolgids; 

inspecteur/ 
inspectie functionaris die belast is met het toezicht op het  

voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 113 en artikel 114 
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs; 

klachtencommissie klachtencommissie als bedoeld in artikel 24b, lid 2 van de 
Wet op het Voortgezet Onderwijs. Ambtelijk secretariaat,
mevrouw E. Kurstjens. 
 Postbus 270, 5900 AG Venlo 



PROCEDURE 

Artikel 3 
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door de schoolleiding. 
Alvorens tot definitieve vaststelling te komen, heeft het voorstel de instemming nodig 
van de medezeggenschapsraad.  
De leerlingenraad geeft vooraf advies aan de medezeggenschapsraad.  
Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van de 
medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, tien leerlingen, tien ouders 
of de schoolleiding. 

GELDIGHEIDSDUUR 

Artikel 4 

Het leerlingenstatuut is (al dan niet gewijzigd) twee jaar geldig. 

TOEPASSING 

Artikel 5 
Het leerlingenstatuut geldt voor de leerlingen, de ouders, het personeel en de 
schoolleiding.  
Dit leerlingenstatuut staat los van de met het personeel gesloten 
arbeidsovereenkomst, het examenreglement of andere wettelijke bepalingen. 

PUBLICATIE 

Artikel 6 
De tekst van het leerlingenstatuut en elke wijziging daarvan wordt gepubliceerd op de 
website van school. 

B. REGELS OVER HET ONDERWIJS HET VERZORGEN VAN ONDERWIJS

Artikel 7 

1. De leerlingen hebben recht op goed onderwijs.
Het gaat hierbij om zaken als:

* redelijke verdeling van de lesstof over de lessen;
* goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof;
* keuze van geschikte leermiddelen;
* aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de behandelde lesstof;
* het opnemen van het huiswerk in Magister.

2. Als een leraar of docentassistent naar de mening van een leerling en/of zijn
ouders het onderwijs niet goed verzorgt, dan kan dit kenbaar worden gemaakt
bij het betreffende personeelslid.
Als dit geen bevredigend resultaat oplevert, dan kunnen achtereenvolgens de
mentor, de leerlingcoördinator, de teamleider of de locatiedirecteur worden



ingeschakeld. Deze neemt vervolgens contact op met degene tegen wie 
bezwaar is aangetekend om te proberen tot een aanvaardbare oplossing te 
komen. 

         Als de klacht een lid van de schoolleiding betreft, dan wordt de klacht ingediend 
         bij het college van bestuur 

3. De mentor, de leerlingcoördinator, de schoolleiding of het college van bestuur
geeft binnen vijf schooldagen de leerling en/of zijn ouders een reactie op de
klacht.

4. Indien de leerling(en) of de leraar het niet eens is met de reactie kan beroep
worden aangetekend bij de BAT. Indien een klacht niet op schoolniveau kan
worden afgehandeld, zal de klacht door het BAT worden doorgestuurd naar de
klachtencommissie: Ambtelijk secretariaat, mevrouw E. Kurstjens. Postbus 270,
5900 AG Venlo.

HET VOLGEN VAN ONDERWIJS 

Artikel 8 

1. De leerlingen zijn verplicht zich in te zetten om het onderwijsproces zo goed
mogelijk te laten verlopen.

2. Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert kan
door de docent worden verwijderd uit de les. De docent geeft een
vakgerelateerde straf geven en neemt  contact opnemen met de ouders.

Mentor en leerlingcoördinator worden op de hoogte gebracht van de 
verwijdering. 

ONDERWIJSTOETSING 

Artikel 9 

1. Toetsing van de leerstof kan op twee verschillende wijzen geschieden:

a. door oefentoetsen, diagnostische toetsen of formatieve evaluaties;
deze toetsen zijn uitsluitend bedoeld om de leerling en de docent inzicht
te geven in hoeverre de leerling de lesstof begrepen en/of geleerd heeft.
Ze kunnen ook onverwacht worden gehouden en tellen niet mee bij de
bepaling van het rapportcijfer.

b. door beoordelingstoetsen. Hieronder vallen:
- overhoringen, schriftelijk dan wel mondeling;
- proefwerken;
- dictees;
- werkstukken/ spreekbeurten/ practica;
- luistervaardigheidstoetsen;
- opdrachten zoals het schrijven van een opstel, het maken van een

verslag, een film, een tekening, een samenvatting of een tekst.



2. Een overhoring betreft de laatst behandelde lesstof van één tot maximaal drie
lessen.

3. Van een beoordelingstoets wordt van tevoren aangegeven hoe zwaar de toets
weegt. In Magister en het PTA (voor de bovenbouw) staat dit vermeld.

4. Een proefwerk, een werkstuk, een spreekbeurt, een practicum, alsmede
opdrachten als het schrijven van een opstel, het maken van een film, het maken
van een verslag, een tekening, een samenvatting of een tekst worden tenminste
één week van tevoren opgegeven.
Een proefwerk gaat over stof die vooraf is behandeld en waarvan de
behandeling tijdig is afgesloten.
Tussen het afronden van de leerstof en het afnemen van het proefwerk moet de
leerling de kans krijgen vragen te stellen over de leerstof.

5. Een leerling mag maximaal twee proefwerken en twee overhoringen per week
krijgen, waarvan maximaal twee per dag, behalve als er zich bijzondere
omstandigheden voordoen. Dit is ter beoordeling van de leerlingcoördinator of
de schoolleiding.
De leerlingen ontvangen in het begin van het schooljaar een overzicht met
proefwerken tijdens toetsbanduren, vaklessen en toetsweken.

6. Een docent beoordeelt een afgenomen beoordelingstoets binnen tien
werkdagen nadat deze is afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden
voordoen, dit ter beoordeling van de schoolleiding. Opstellen, verslagen,
scripties, werkstukken en samenvattingen van teksten worden beoordeeld
binnen vijftien werkdagen..
De normen voor de beoordeling worden zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg
in de vaksectie vastgesteld en door de leraar meegedeeld en zo nodig
toegelicht.

7. De invoer van de cijfers vindt uiterlijk vijf schooldagen na het verstrijken van de
beoordelingstermijn. Cijfers mogen onder voorbehoud al ingevoerd
worden voordat de toets met de leerlingen besproken is.

8. Een beoordelingstoets wordt altijd besproken in de les, met uitzondering van
toetsen die ten dienste van of in samenwerking met externe instanties (b.v.
Cito) zijn samengesteld en waarvan de toeleverende instantie bespreking
verbiedt.

9. Een klassikale toets wordt pas gegeven als de vorige toets in de klas is
besproken, indien de toets over hetzelfde, een vergelijkbaar of een direct
aansluitend onderwerp gaat.



10. Een leerling heeft het recht op inzage in zijn beoordelingstoets nadat deze is
beoordeeld, met uitzondering van werken als bedoeld in artikel 9.8.
Een leerling heeft het recht om zijn toets (of een foto of kopie daarvan indien
het niet toegestaan is om de toets fysiek mee te nemen, bijvoorbeeld in het
geval van SE-werken) mee naar huis te nemen. Het gaat hierbij om de vragen
en de antwoorden van de betreffende leerling. Dit geldt niet voor werken als
bedoeld in artikel 9.8 en werken van het centraal eindexamen.

Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets tekent hij
eerst bezwaar aan bij de leraar. Blijkt dit niet mogelijk of levert dit geen
bevredigend resultaat op, dan kunnen achtereenvolgens de mentor, de
leerlingcoördinator, de teamleider en de locatiedirecteur worden ingeschakeld.
Dezen zullen elk binnen vijf werkdagen reageren. De schoolleiding beslist, al
dan niet na advies van een deskundige.

11. Wanneer het maken van een werkstuk/praktische opdracht (van welke soort
ook) onderdeel is van het onderwijsprogramma en meetelt in de totstandkoming
van het rapportcijfer, dient vooraf duidelijk te zijn aan welke normen een
werkstuk moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en wat er gebeurt in
geval van te laat inleveren of het plegen van plagiaat. Indien de inleverdatum
niet in een PTA is vastgelegd, wordt deze in overleg met de leerlingen
vastgesteld.

12. Leerlingen die door welke oorzaak dan ook een proefwerk of een toets hebben
gemist, zijn verplicht zich binnen drie dagen nadat hij weer aanwezig is op
school bij de leraar te melden met de vraag, of en zo ja wanneer deze toets
moet worden ingehaald.
Indien een leerling met een geldige reden afwezig was, heeft hij recht op een
inhaalwerk.  In de regel wordt het gemiste werk tijdens het inhaaluur op
dinsdagmiddag gemaakt. Een gemiste toets waarvoor niet binnen de gestelde
termijn een afspraak is gemaakt om deze in te halen, wordt in principe
beoordeeld met het cijfer 1,0.
Indien een leerling zonder geldige reden afwezig was bij een toets, krijgt hij in
principe een 1,0 voor deze toets. Als het een onderdeel van het schoolexamen
betreft, worden zowel de ouders (als de leerling minderjarig is) als de
Onderwijsinspectie schriftelijk in kennis gesteld.

CIJFEROVERZICHTEN 

Artikel 10 

1. Een cijferoverzicht geeft de leerling en de ouders inzicht in de prestaties voor
alle vakken over een bepaalde periode. Het cijferoverzicht is gericht aan de
ouders, tenzij de leerling meerderjarig is. De meerderjarige leerling kan een
schriftelijk verzoek indienen om het cijferoverzicht mede te richten aan de
ouders (zie artikel 14).
Via een inlogcode hebben de ouders van alle leerlingen te allen tijde digitaal
inzage in de behaalde cijfers van hun kind. Meerderjarige leerlingen moeten



hun ouders expliciet toegang geven tot Magister. De school heeft hier geen 
invloed op. 

2. De docent geeft aan de leerlingen duidelijk aan hoe het cijfer tot stand komt.

3. Het rapportsysteem kent de volgende uitgangspunten:
* Op elk cijferoverzicht (analoog of digitaal) staat het voortschrijdend

gemiddelde per vak op een decimaal nauwkeurig
* De algemene en de profielnorm worden bepaald op grond van de som van de

voortschrijdende gemiddelden, afgerond op gehele cijfers.
* Het overgangsrapport wordt bepaald door het voortschrijdend gemiddelde van

alle behaalde cijfers.

OVERGAAN / ZITTEN BLIJVEN 

Artikel 11 

1. Het recht van bevordering of afwijzing berust bij de vergadering van de
leerlingcoördinator, teamleider en de docenten.

2. De normen waaraan een leerling moet voldoen om toegelaten te worden tot een
hoger leerjaar worden elk jaar in de schoolgids vermeld.

3. Bij bijzondere omstandigheden dient de betrokkene gehoord te worden indien
hij/zij dit verzoekt.

VERWIJDERING OP GROND VAN LEERPRESTATIES 

Artikel 12 

1. Het is niet toegestaan een leerling in de loop van het schooljaar op grond van
onvoldoende leerprestaties van school of naar een andere afdeling te sturen,
ook niet na één keer zittenblijven van de leerling. De schoolleiding kan aan een
leerling wel een advies geven zich voor een andere school of andere afdeling in
te schrijven.

2. Een leerling kan niet voor de derde keer onderwijs volgen in eenzelfde leerjaar
van het VMBO of het HAVO of het VWO. Het is ook niet mogelijk om twee
achtereenvolgende leerjaren op dezelfde schoolsoort te doubleren, met
uitzondering van de examenklas.
In bijzondere omstandigheden kan de rapportvergadering, op voordracht van de
mentor en de teamleider, afwijken van deze bepalingen.
Bij definitieve verwijdering van de school is het bepaalde in artikel 31 van
toepassing.



HUISWERK 

Artikel 13 

1. Het opgegeven huiswerk moet binnen redelijke tijd te doen zijn.

2. Het huiswerk gaat in principe over behandelde of te behandelen stof.

3. Het huiswerk wordt in Magister opgenomen en in de regel in de klas besproken
en/of nagekeken.

4. De leerling heeft de plicht om dagelijks de Ursula-e-mail en Magister te
controleren.

5. De leerling die door om zwaarwegende privé omstandigheden het huiswerk niet
heeft gemaakt, meldt dit d.m.v. een briefje vóór het begin van de les(sen) bij de
leraar.

C. REGELS OVER DE SCHOOL ALS ORGANISATIE EN HET GEBOUW

MEERDERJARIGHEID 

Artikel 14 

Door de inschrijving van hun minderjarige kinderen sluiten de ouders met de 
schoolleiding van de school een zogenoemde onderwijsovereenkomst, die ieder jaar 
stilzwijgend wordt verlengd. 
Formeel eindigt deze overeenkomst tussen ouders en schoolleiding, wanneer de 
leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt. De meerderjarige leerling treedt dan in alle 
rechten en plichten, zoals deze tot dan toe golden voor zijn ouders. Zowel de leerling 
als de ouders krijgen enige tijd voor de 18e verjaardag van de leerling een brief 
waarin dit wordt aangekondigd. Een leerling kan ervoor kiezen om zich nog steeds 
door zijn ouders te laten vertegenwoordigen. Dit kan op elk moment herroepen 
worden door een schriftelijke verzoek hiertoe in te dienen bij de teamleider. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING 

Artikel 15 

1. Iedere leerling heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten mits elkaars
mening en die van anderen wordt gerespecteerd. Uitingen die respectloos,
discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan.

2. Iedere leerling die zich door een ander beledigd of gediscrimineerd voelt kan
handelen volgens de in hoofdstuk D aangegeven procedure.

VRIJHEID VAN UITERLIJK 



Artikel 16 

1. Iedere leerling heeft het recht op vrijheid van uiterlijk.

2. De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen wanneer deze kleding
aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen.

3. Kleding die als aanstootgevend ervaren kan worden, wordt niet toegestaan. Dit
ter beoordeling van de schoolleiding.



AANPLAKBORDEN 

Artikel 17 

Met toestemming van de schoolleiding heeft de leerlingenraad of een individuele 
leerling het recht mededelingen op de publicatieborden te plaatsen.  

BIJEENKOMSTEN 

Artikel 18 

1. De leerlingen hebben het recht te vergaderen over zaken aangaande de school
en daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school.

2. De schoolleiding is bevoegd een bijeenkomst van leerlingen te verbieden,
indien deze een onwettig karakter heeft en/of het schoolbelang schaadt of
indien deze het volgen van de lessen door de leerlingen verhindert.

3. Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst van
leerlingen als leerlingen en schoolleiding dat toestaan. De schoolleiding kan in
het belang van de school de voorwaarde stellen dat een lid van het personeel
aanwezig is.

4. De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een
behoorlijke wijze achter te laten.

5. De gebruikers zijn verantwoordelijk en gezamenlijk en/of hoofdelijk
aansprakelijk voor eventuele schade.

LEERLINGENRAAD 

Artikel 19 

De leerlingenraad is bevoegd om gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan 
de medezeggenschapsraad met name over die aangelegenheden die de leerlingen 
in het bijzonder aangaan. 

FACILITEITEN LEERLINGENRAAD 

Artikel 20 

Aan de leerlingenraad wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in ieder geval een 
afsluitbare kast ter beschikking gesteld. 
1. Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de schoolleiding in redelijke

mate materialen ter beschikking gesteld.
2. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor vergaderkosten en

activiteiten.



3. Activiteiten van de leerlingenraad kunnen met toestemming van de
schoolleiding ook tijdens de lesuren plaatsvinden.

4. Leden van de leerlingenraad kunnen voor hun werkzaamheden aan de
schoolleiding om vrijstelling van het volgen van lessen verzoeken.

LEERLINGENADMINISTRATIE EN PRIVACYBESCHERMING 

Artikel 21 

1. De leerling is gerechtigd aan een of meer personeelsleden vertrouwelijke
gegevens te verstrekken. Betreft het informatie over een mogelijk zedenmisdrijf,
gepleegd door een medewerker van school jegens een minderjarige leerling,
dan heeft het personeelslid een meldplicht bij het Bevoegd Gezag.
Ook contactpersonen en interne vertrouwenspersonen die binnen hun
taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben
als personeelslid een meldplicht. Zij kunnen zich in dat geval niet op hun
geheimhoudingsplicht beroepen.

2. In geval van echtscheiding zal de school contacten onderhouden met beide
ouders, tenzij een gerechtelijke uitspraak dit verbiedt.

3. Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de
leerlingenadministratie en de daarbij in acht te nemen privacy geldt hetgeen is
bepaald in het vastgestelde privacyreglement verwerking leerling-gegevens
Stichting Onderwijs Midden-Limburg alsmede het privacyreglement verwerking
gegevens personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

ORDE 

Artikel 22 

1. De schoolleiding stelt, met inachtneming van het in het
Medezeggenschapsreglement gestelde, een ordereglement vast, dat jaarlijks in
de schoolgids wordt opgenomen onder het hoofdstuk "Algemene Spelregels".

2. Iedereen is verplicht de orderegels na te leven.

SCHADE 

Artikel 23 

1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij door of aan leerlingen toegebrachte
schade gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek.

2. De ouders van een leerling die schade heeft veroorzaakt worden hiervan door
de school in kennis gesteld en aansprakelijk gesteld.

3. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw,



eigendommen van de school of eigendommen van derden, kunnen door de
schoolleiding maatregelen worden getroffen. 

VEILIG SCHOOLKLIMAAT 

Artikel 24 

1. De schoolleiding streeft ernaar om voor alle leerlingen en personeelsleden een
veilig schoolklimaat te realiseren.

2. Indien een leerling zich aangetast voelt in zijn persoonlijke integriteit door
medeleerlingen of personeel kan hij zich wenden tot de vertrouwenspersoon
van de school of de vertrouwensinspecteur om zich te laten adviseren.
Daarnaast kan hij een klacht indienen bij de schoolleiding of de BAT.

AANWEZIGHEID 

Artikel 25 

1. Leerlingen zijn verplicht het onderwijs volgens het voor hen geldende rooster te
volgen.

2. Voor een regeling ten aanzien van de aanwezigheid van leerlingen tijdens
pauzes, lesuitval en roostervrije uren geldt het bepaalde zoals beschreven in de
schoolgids onder het hoofdstuk "Algemene Spelregels".

3. Voor lesverzuim gedurende een bepaalde periode door ziekte of andere
oorzaken geldt de procedure zoals beschreven in de schoolgids onder het
hoofdstuk "Algemene Spelregels".

STRAFBEVOEGDHEDEN 

Artikel 26 

Leerlingen volgen de aanwijzingen van de leden van het personeel. Indien zij dit niet 
doen kan een redelijke straf worden opgelegd. 

1. De bevoegdheid om een straf aan de leerling op te leggen komt toe aan het
personeel.

2. De school heeft met politie en justitie de afspraak gemaakt dat
wetsovertredingen die in of rond de school hebben plaatsgevonden, zullen
worden gemeld of aangegeven. In geval van aangifte zal door de school te
allen tijde eerst contact worden opgenomen met de ouders.

STRAFFEN 



Artikel 27 

1. Bij het opleggen van een straf dient er een redelijke verhouding te bestaan
tussen de straf, en de ernst en aard van de overtreding.

2. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven.

3. Er mag niet voor dezelfde overtreding dubbel gestraft worden. Dus niet door de
teamleider én de leraar.

4. De volgende straffen, kunnen aan leerlingen worden opgelegd:
* een waarschuwing;
* een berisping;
* het verrichten van strafwerk;
* het ontzeggen van de toegang tot bepaalde lessen voor een korte tijd;
* schorsing;
* definitieve verwijdering.

5. Bij de praktische uitvoering van de straf wordt met de mogelijkheden van de
leerling rekening gehouden (b.v. in verband met bindende afspraken van de
leerling elders).

6. Strafwerk moet naar behoren worden uitgevoerd, maar mag niet beoordeeld
worden met een cijfer.

7. Tegen een opgelegde straf kan een leerling nog diezelfde dag in beroep gaan
bij de leerlingcoördinator of indien de leerlingcoördinator de straf heeft opgelegd
bij de teamleider.

8. Tegen de beslissing van de teamleider is beroep mogelijk bij de locatiedirecteur.

9. De straf wordt hangende de beslissing van de teamleider c.q. locatiedirecteur
niet ten uitvoer gelegd.

SCHORSING 

Artikel 28 

1. De schoolleiding kan een leerling met opgave van redenen voor een periode
van ten hoogste één week schorsen.

2. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan de leerling en, indien deze
minderjarig is, ook aan zijn ouders te worden medegedeeld.

3. De schoolleiding stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer
dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

DEFINITIEVE VERWIJDERING 



Artikel 29 

1. De schoolleiding kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling,
nadat deze en, indien deze minderjarig is, ook zijn ouders, in de gelegenheid
is/zijn gesteld hierover te worden gehoord. Een leerling wordt op grond van
onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.

2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na
overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden
geschorst.

3. De schoolleiding stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en
met opgave van redenen in kennis.

4. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met
opgave van redenen aan de betrokkene en, indien deze minderjarig is, ook aan
de ouders van de betrokkene medegedeeld, waarbij tevens de inhoud van
artikel 30.5 en 30.6 wordt vermeld.

5. Binnen 6 weken na dagtekening van de in artikel 30.4 bedoelde mededeling kan
door de leerling en, indien deze minderjarig is, ook door zijn ouders, aan de
schoolleiding schriftelijk om herziening van het besluit worden verzocht.

6. De schoolleiding neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na
ontvangst van het verzoek, na overleg met de inspectie en desgewenst andere
deskundigen een beslissing op het verzoek om herziening, doch niet eerder dan
nadat de leerling en, indien deze minderjarig is, ook zijn ouders in de
gelegenheid is/zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen
nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten.

7. De schoolleiding kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van
het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve verwijdering, de
toegang tot de school ontzeggen.



D. HANDHAVING VAN HET LEERLINGENSTATUUT

KLACHTENPROCEDURE 

Artikel 30 

1. Bij klachten aangaande de toepassing van het leerlingenstatuut kan degene die
het betreft bezwaar aantekenen bij degene die zodanig heeft gehandeld met het
verzoek de handelwijze in overeenstemming te brengen met het
leerlingenstatuut.

2. Wendt men zich niet tot de betrokkene of levert dit geen bevredigend resultaat
op dan kunnen achtereenvolgens de mentor, de teamleider, en de
locatiedirecteur worden ingeschakeld. Deze neemt vervolgens contact op met
degene tegen wie bezwaar is aangetekend om te proberen tot een
aanvaardbare oplossing te komen.
Betreft de klacht een lid van de schoolleiding dan wordt de klacht gedeponeerd
bij het college van bestuur.
De mentor, de teamleider, de locatiedirecteur en het college van bestuur
moeten binnen vijf schooldagen uitspraak doen.

3. Degene die een klacht heeft ingediend en degene tegen wie een klacht is
ingediend, kunnen zich bij de behandeling van een klacht laten bijstaan door
een ander.

4. Wordt geen van de reacties als bedoeld in artikel 32.2 afdoende bevonden dan
kan betrokkene zich met zijn klacht tot de BAT wenden, waarna in laatste
instantie de klachtencommissie als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het
Voortgezet Onderwijs kan worden ingeschakeld.

SLOTBEPALING 

Artikel 31 

In gevallen waarin dit statuut niet voorziet en voor zover het de rechten en plichten 
van de leerlingen betreft, beslist de schoolleiding overeenkomstig het ter zake in het 
medezeggenschapsreglement bepaalde. 



ALGEMENE SPELREGELS 

1. Gedrag
Alle leden van de scholengemeenschap hebben de taak mee te werken aan het handhaven
van een ordelijke gang van zaken en een goede sfeer op school. Uitgangspunt daarbij is
respect voor elkaar ongeacht sekse, ras, geloof of geaardheid. Ook op weg naar en van de
school en bij buitenschoolse activiteiten wordt van iedereen correct gedrag verwacht.

2. Begin van de lessen
Aan het begin van de lesdag en aan het einde van de pauzes gaat er tweemaal een zoemer.
Bij de eerste zoemer begeven de leerlingen zich vanuit de aula naar de leslokalen; bij de
tweede zoemer zijn de leerlingen en docenten in hun lokaal en beginnen de lessen.

3. Te laat komen
Leerlingen die te laat komen, melden zich zo spoedig mogelijk bij de medewerkers van de
receptie. Na het melden gaat de leerling direct naar de les. Wanneer leerlingen zonder
geldige reden te laat komen, zal een passende maatregel volgen. Deze maatregel wordt
door de medewerkers van de receptie opgelegd. Als een leerling meer dan vijf keer te laat
komt in een periode van twintig schoolweken, worden de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op
de hoogte gesteld.

4. Lessen
Alle lessen worden gegeven op de tijd die daarvoor in het lesrooster staat aangegeven. Voor
vragen over het rooster meldt de leerling zich bij de roostermaker in D105. Als een docent
aan het begin van een les niet aanwezig is, gaat de klassenvertegenwoordiger naar de
roosterkamer. De klas wacht bij het lokaal en wacht op instructie van de
klassenvertegenwoordiger. Bij afwezigheid van een docent kan er een wijziging in het
lesrooster plaatsvinden. De school zorgt ervoor dat voldaan wordt aan de wettelijke
verplichtingen voor de onderwijstijd. De wijzigingen staan dagelijks vermeld in Magister en
Zermelo. Als voor leerlingen van de brugklas, tweede klas of derde klas een les uitvalt,
melden de leerlingen zich in de daarvoor aangewezen ruimte, waar ze onder toezicht gaan
studeren. Dit staat vermeld in het lesrooster.

5. Huiswerk en schoolbenodigdheden
Van leerlingen wordt verwacht dat ze de juiste schoolbenodigdheden bij zich hebben en dat
ze het opgegeven huiswerk voor het begin van de betreffende les gemaakt hebben.
Heeft een leerling om een geldige reden het huiswerk (gedeeltelijk) niet kunnen leren of
maken, dan brengt hij/zij een briefje mee van de ouder(s)/verzorger(s). De leerling toont dit
briefje aan de vakdocent(en). Als een leerling per maand meer dan drie keer zijn zaken
zonder geldige reden niet op orde heeft, volgt een gepaste straf.

6. Pauzes en tussenuren
De leerlingen brengen tussenuren en pauzes op het schoolterrein door. De aangewezen
plekken hiervoor zijn: een aula en het schoolplein achter de school. Je mag ook tijdens de
pauze in de StudyZone zijn. Je mag hier echter alleen wat water drinken en niet eten. Op
andere plekken in de school mag in principe geen pauze gehouden worden. Het zorgteam



kan leerlingen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving om te pauzeren 
toestemming geven om de pauze op een andere plek door te brengen. 
Het is te allen tijde verboden om geluidsoverlast te veroorzaken (bijv. door draagbare 
speakers). Tijdens de pauzes zijn balspellen op het schoolterrein niet toegestaan. 
Om veiligheidsredenen en om overlast in de buurt te voorkomen is het niet toegestaan 
tijdens tussenuren en pauzes het schoolterrein te verlaten. In de polisvoorwaarden van de 
ongevallenverzekering is opgenomen dat er alleen dekking is voor leerlingen die 
rechtstreeks van school naar huis en terug gaan of, met toestemming van de school, 
tussentijds een bezoek moeten brengen aan een arts, therapeut en dergelijke. Leerlingen 
die om andere redenen het schoolterrein tussentijds verlaten, zijn dus niet verzekerd. 

7. Verlof
Wil een leerling verlof hebben, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) dat tijdig schriftelijk of
per e-mail aanvragen bij de leerlingcoördinator. Wij willen de ouder(s)/verzorger(s) met
nadruk vragen afspraken waar hun kind bij betrokken is te maken buiten de lesuren. De
school is verplicht vermoedelijk ongeoorloofd verzuim, het zogeheten “luxe verzuim”, te
melden bij de leerplichtambtenaar.

8. Ziekte
Wanneer een leerling ziek is, moet dit voor 08:30 uur bij de school gemeld worden. Dit kan
telefonisch (0475-582121), per e-mail (absenties@ursula.nl) of via Magister. Via Magister is
alleen een ziekmelding voor de gehele dag mogelijk. Als een leerling ziek de les verlaat,
moet hij zich melden bij de receptie.
Als de leerling weer beter is, meldt hij zich bij de conciërge met een getekend absentiebriefje
van thuis waarop staat van wanneer tot wanneer de leerling ziek is geweest.
Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht de standaard absentiebriefjes te gebruiken. Deze
zijn te verkrijgen bij de conciërgeloge en op de website. Soms is de afwezigheid vooraf al te
voorzien (bijv. bij een bezoek aan een arts). De leerling moet het briefje dan ook vooraf
inleveren. Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de
ouder(s)/ verzorgers(s) bekeken hoe het onderwijs kan worden voortgezet en tegelijkertijd
rekening kan worden gehouden met de ziekte. Hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van
de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het
continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is belangrijk om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in
stand te houden. Voor meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen kan men zich
wenden tot de zorgcoördinator (mevr. K. De Jong, k.dejong@ursula.nl) van de school.

9. Spijbelen
Een leerling is verplicht alle voor hem/haar bestemde lessen te volgen. Spijbelen is
strafbaar. Bij herhaling wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte
gesteld. In geval van spijbelen worden maatregelen genomen, waartoe schorsing of
verwijdering van school kunnen behoren.

10. Verwijdering uit de les
Een docent kan een leerling alleen verwijderen uit een vakles indien hij ontoelaatbaar
gedrag vertoont. Een leerling mag niet verwijderd worden als hij geen huiswerk heeft



gemaakt, geen boeken bij zich heeft of andere spullen is vergeten. Hiervoor geeft de docent 
een andere, passende vakinhoudelijke straf. Het is niet toegestaan een leerling te 
verwijderen uit de les zonder hiervoor de onderstaande procedure te volgen. Indien een 
leerling bij herhaling zijn huiswerk of spullen niet in orde heeft, wordt de mentor of 
leerlingcoördinator ingeschakeld. 
Bij een verwijdering wordt de volgende procedure gevolgd: 
a. De leerling gaat naar de leerlingcoördinator om een verwijderingsformulier te halen (indien
dit niet mogelijk is, gaat de leerling naar de conciërgeloge in de C-aula). De leerling blijft het
resterende deel van het lesuur in de C-aula en werkt aan zijn/haar studie.
b. Na het einde van de les meldt de leerling zich bij de betreffende docent. Er vindt een
gesprek plaats tussen leerling en vakdocent (of er wordt een afspraak gemaakt om zo’n
gesprek op korte termijn te voeren). Leerling en docent bespreken de verwijdering en maken
afspraken om herhaling te voorkomen.
c. De vakdocent vult de vragen op het verwijderingsformulier in en plaatst zijn handtekening.
d. De vakdocent geeft een vakgerelateerde straf.
e. De vakdocent neemt dezelfde dag nog contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om de
verwijdering te bespreken.
f. De leerling laat het verwijderingsformulier thuis ondertekenen en levert het zo spoedig
mogelijk in bij de mentor.
g. De mentor bespreekt de verwijdering met de leerling.
h. De mentor stopt het formulier in het postvak van de leerlingcoördinator.
i. Indien het contact tussen leerling en vakdocent dermate verstoord is dat een gesprek niet
kan plaatsvinden, zal de leerlingcoördinator erbij betrokken worden.
j. Bij de derde verwijdering stuurt de leerlingcoördinator een brief naar de ouders (via de
administratie). Vanaf de vierde verwijdering legt de leerlingcoördinator in samenspraak met
de teamleider aanvullende strafmaatregelen op (bijvoorbeeld: vierkant rooster, 08.00 uur
melden, actief corvee, schorsing).

11. Schorsing
Als een leerling zich in school of bij buitenschoolse activiteiten ontoelaatbaar gedraagt, kan
de locatiedirecteur of teamleider met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste
één week tot schorsing overgaan. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan betrokkene
en indien deze minderjarig is, ook aan de ouder(s)/verzorger(s) of voogden van betrokkene
te worden medegedeeld. In de regel zal de betrokken leerling tijdens de periode van
schorsing op school moeten komen voor het vervullen van taken. De toegang tot de lessen
is hem/haar echter ontzegd. Bij schorsing voor een periode langer dan één dag wordt de
inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis gesteld. Als het gedrag
na schorsing niet verbetert, kan een leerling van school verwijderd worden.

12. Verwijdering
Er kan slechts besloten worden tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze en
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) of voogd in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden
gehoord. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt uitsluitend na overleg
met de inspectie. Tot er een beslissing is genomen, kan de betreffende leerling worden
geschorst. De inspectie wordt schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve
verwijdering in kennis gesteld. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en



met opgave van redenen aan de betrokkene, en indien deze minderjarig is, ook aan de 
ouder(s)/verzorger(s) of voogd van de betrokkene medegedeeld. Daarbij wordt gewezen op 
de mogelijkheid te verzoeken om herziening van het besluit. Binnen 6 weken na dagtekening 
van de mededeling betreffende definitieve verwijdering kan door de leerling en, wanneer 
deze minderjarig is ook door de ouder(s)/ verzorger(s) of voogd van de leerling, schriftelijk 
worden verzocht om herziening van het besluit. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
vier weken na ontvangst van het verzoek, neemt het bevoegd gezag na overleg met de 
inspectie en indien gewenst andere deskundigen een beslissing op het verzoek om 
herziening. Daarbij geldt de eis dat eerst de leerling en wanneer deze minderjarig is, ook de 
ouder(s)/verzorger(s) of voogd in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis 
hebben kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten. 
Gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve 
verwijdering kan het bevoegd gezag de betrokken leerling de toegang tot de school 
ontzeggen. Overigens kan een leerling op grond van onvoldoende prestaties niet in de loop 
van een schooljaar worden verwijderd. 

13. Garderobe en kluisje
Iedere leerling heeft een kluisje ter beschikking. Aangeraden wordt nooit geld, de schooltas
en andere waardevolle zaken onbeheerd achter te laten. De school is niet aansprakelijk voor
eventueel verlies/beschadiging. De leerlingen kunnen hun jas en/of gymspullen volgens de
aanduiding in de garderobe hangen. Aan het einde van de dag moeten de kapstokken
veiligheidshalve leeg zijn. Op verzoek wordt de ruimte met gevonden voorwerpen om half
negen opengemaakt door een van de medewerkers van de receptie. Hoewel het recht op
privacy een grondrecht is, mag de scholen een kluiscontrole houden. De politie mag bij de
kluiscontrole aanwezig zijn ter assistentie, maar niet zelf de kluisjes openen.

14. Schade
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en voor de spullen die hij in bruikleen
heeft. Leerlingen die het gebouw, meubilair, (computer)apparatuur, andere
schooleigendommen of andermans eigendommen beschadigen of vervuilen, worden
daarvoor aansprakelijk gesteld.

15. Fietsenstalling
Alle leerlingen zetten hun fiets volgens de aanduiding in de rekken van de fietsenstallingen
en niet op de paden ernaast. Dit om onnodige schade te voorkomen en om de doorgang
voor de hulpdiensten te waarborgen. De stalling bij de hoofdingang is niet bestemd voor
fietsen van leerlingen.

16. Lift
Als een leerling geen trap kan lopen, kan hij bij de receptie een liftsleutel krijgen tegen
betaling van een borg. Bij ontvangst wordt de leerling op de hoogte gebracht van de
spelregels rondom het liftgebruik.

17. Roken, drugs en alcohol
Het beleid van SG Sint Ursula is duidelijk: gebruik, in bezit hebben van en handelen in
alcohol en/of drugs zijn verboden. Dit geldt zowel op het schoolterrein als tijdens



buitenschoolse activiteiten. Bij overtreding wordt gehandeld volgens het protocol 
genotmiddelen. SG Sint Ursula is een rookvrije school. Op het gehele schoolterrein en 
tijdens buitenschoolse activiteiten geldt een rookverbod. Dit verbod geldt ook voor 
elektronische sigaretten. 

18. Veiligheid
Gedragingen en/of voorwerpen die de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen,
worden niet getolereerd. Het gebruik van of dreigen met geweld is verboden, evenals het in
bezit hebben of afsteken van vuurwerk en het in bezit hebben van slag-, steek- of
vuurwapens. Zich niet houden aan deze regel wordt in principe bestraft met verwijdering.

19. Toegankelijkheid van de school buiten lesuren
De school is voor leerlingen toegankelijk tussen 08.00-17.00 uur. Op andere tijden mag men
alleen onder begeleiding van een medewerker in het gebouw aanwezig zijn.

20. Schoonhouden van gebouw en schoolterrein
Alleen in de beide aula’s en op het buitenterrein mag gegeten en gedronken worden. Het
drinken van water vormt hierop een uitzondering. Water mag overal in het schoolgebouw en
op het buitenterrein gedronken worden, tenzij de veiligheid hierdoor in het geding komt (bijv.
in praktijklokalen of in de nabijheid van computerapparatuur). Het water moet in een goed
afsluitbare plastic bidon, dopper of flesje zitten. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken
gedeponeerd te worden.

21. Kleine diensten
Van de leerlingen kunnen kleine werkzaamheden gevraagd worden in verband met een
ordelijke gang van zaken op school, zoals corvee, het op-, uit- of inruimen van een aula,
enz. Van alle leerlingen wordt daarnaast verwacht dat ze één keer per jaar helpen om de
omgeving van school schoon te houden (project community service).

22. Schoolpas
Alle leerlingen krijgen een schoolpas. Deze dient in de StudyZone getoond/ingeleverd te
worden voor het lenen van boeken en het gebruiken van de computers. De schoolpas dient
eveneens als identificatiebewijs voor door de school georganiseerde activiteiten zoals
feestavonden, culturele voorstellingen, excursies enz.

23. Communicatiemiddelen
In elk lokaal hangt een telefoontas. Hierin kunnen telefoons worden opgeborgen. Leerlingen
zijn verplicht om telefoons in de tas te leggen, wanneer docenten hierom vragen. Als een
leerling hier moeite mee heeft, dient de telefoon voor aanvang van de les uitgeschakeld en
opgeborgen te zijn. Bij overtreding van deze regel geeft de docent een passende,
vakinhoudelijke straf. In geen enkel geval mogen mobiele telefoons en/of andere apparaten
gebruikt worden om foto’s en/of geluidsopnamen te maken of te publiceren van leerlingen en
medewerkers, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken
leerling(en) en/of medewerker(s). Tijdens toetsen mogen leerlingen geen telefoon of
smartwatch meenemen naar hun werkplek in het lokaal. Een leerling mag na afloop van de



toets een iPad gebruiken om zich voor te bereiden op een volgende les of toets. 

24. Schooladministratie
Alle documenten die voor de administratie bestemd zijn en documenten die door de school
ingevuld en/of ondertekend moeten worden, kan men tijdens de pauzes afgeven op de
administratie. De ouder(s)/verzorger(s) moeten alle wijzigingen in de contactgegevens en/of
leefsituatie van de leerling dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail
(administratie@ursula.nl) aan de administratie doorgeven.

25. Afmelden
Indien een leerling gedurende het schooljaar de school verlaat, dienen de
ouder(s)/verzorger(s) hiervan vooraf schriftelijk mededeling te doen aan de schoolleiding.

26. Feesten
Indien een klas of een groep klassen een feest organiseert, is de school hiervoor niet
verantwoordelijk - ook al zouden docenten van hun belangstelling blijk geven.

27. StudyZone
De StudyZone is tijdens schooldagen geopend van 08.15 uur – 17.00 uur.
In de StudyZone wordt gewerkt, individueel maar zeker ook in groepjes. Op deze plek wordt
overlegd, gepraat en gediscussieerd. Jassen mogen niet mee naar binnen genomen
worden. Eten en drinken is er niet toegestaan, met uitzondering van water (zie punt 20). De
schooltas mag wel mee naar binnen genomen worden.

28. Practicumlokalen
Elke leerling ontvangt de regels m.b.t. het gebruik van practicumlokalen van de vakdocent
die lesgeeft in zo’n lokaal.

29. Leerlingenstatuut
Op onze school is een leerlingenstatuut van kracht. Hierin staan de rechten en plichten die
we met elkaar hebben afgesproken. Het leerlingenstatuut kan via de website geraadpleegd
worden.

30. Privacyreglement verwerking leerlingengegevens (SOML)
Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de leerlingenadministratie en de
daarbij in acht te nemen privacy schrijft de wet voor dat een privacyreglement van kracht is.
Het Bemiddelings-Advies-Team (=BAT: zie klachtenregeling) heeft tot taak toe te zien op de
juiste uitvoering van de in het reglement opgenomen bepalingen ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Het privacyreglement kunt u inzien op internet. Op school ligt het
reglement ter inzage in de docentenkamer en op de administratie.

31. Slot
In gevallen, waarin deze spelregels niet voorzien, volgt nader overleg met de schoolleiding.
Wijzigingen in deze regels zijn te allen tijde mogelijk.
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AU REVOIR MAUD!
Gepubliceerd op 02-11-2018

Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest op Sint Ursula, namen we woensdag 31 oktober afscheid van
mevrouw Smit. De liefde voor Frankrijk en de Franse taal stond al die tijd centraal in haar lessen
Frans. Daarnaast was zij ook jarenlang mentor van een 2e klas. We nemen nu afscheid van een
bevlogen en geliefde docent.
De vrijgekomen tijd gaat ze besteden aan haar hondenpension en haar huisje in het zuiden van
Frankrijk. 
Au revoir Maud! Wij wensen je veel geluk toe!
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BEZOEK APPLE LEADERSHIP SUMMIT 2019
Gepubliceerd op 21-11-2018

Leerlingen Sint Ursula, locatie Horn gaan naar de Apple Leadership Summit 2019!
Ieder jaar organiseert Apple in januari een Leadership Summit in Londen. Dit jaar is het 10-jarig 

jubileum voor dit evenement. Geïnteresseerde scholen uit het EMEIA (Europe, Middle East, India and 

Africa) gebied kunnen gratis naar deze bijeenkomst waar leerlingen, docenten en schoolleiders 
vertellen en laten zien hoe de inzet van technologie een vast onderdeel van het curriculum is 
geworden. 
Dit jaar is Sint Ursula, locatie Horn als een van in totaal zes scholen uit het hele EMEIA (Europe, 
Middle East, India and Africa) gebied gevraagd om te komen vertellen wat we doen op het gebied 

van inzet van technologie. Een hele eer en een ontzettend groot compliment aan alle docenten en 

leerlingen. 
Meer informatie hierover lees je in de bijlage. 

De schoolleiding
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Leerlingen Sint Ursula, locatie Horn gaan naar 
de Apple Leadership Summit 2019! 

Ieder jaar organiseert Apple in januari een Leadership Summit in Londen. Dit jaar is het 
10-jarig jubileum voor dit evenement. Geïnteresseerde scholen uit het EMEIA (Europe,
Middle East, India and Africa) gebied kunnen gratis naar deze bijeenkomst waar leerlingen,
docenten en schoolleiders vertellen en laten zien hoe de inzet van technologie een vast
onderdeel van het curriculum is geworden. De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de
volgende gedachte: elk kind wordt vol creativiteit geboren. Creativiteit maakt leerlingen
beter in communicatie en betere probleemoplossers. Het bereidt hen voor om te gedijen in
de huidige samenleving - en vorm te geven aan die van morgen. De inzet van technologie
helpt leerlingen deze creativiteit te laten ontdekken en uitbouwen.

Dit jaar is Sint Ursula, locatie Horn als een van in totaal zes scholen uit het hele EMEIA 
(Europe, Middle East, India and Africa) gebied gevraagd om te komen vertellen wat we 
doen op het gebied van inzet van technologie. Een hele eer en een ontzettend groot 
compliment aan alle docenten. Zes leerlingen, twee docenten en een schoolleider mogen 
in Londen hun verhaal vertellen. Om hen voor te bereiden zijn er tot op heden al in totaal 



drie dagen begeleiders uit het Verenigd Koninkrijk naar Sint Ursula gekomen om de 
leerlingen, de docenten en de schoolleider te helpen met de presentaties.  
Met name de leerlingen moeten flink aan de slag! Overleggen in het Engels, presentaties in 
het Engels en natuurlijk in januari, the icing on the cake. Een mooie oefening in, naast 
spreekvaardigheid Engels, presentatie- en overlegvaardigheden.  

Op 20 januari gaan ze naar Londen, waar 21 januari in het teken van oefenen staat. Op 22 
en 23 januari worden de presentaties gehouden. Elke dag mogen de leerlingen aan 
ongeveer 1000 bezoekers vertellen wat het onderwijs met behulp van een device kan 
inhouden. De nadruk ligt hier op personalisatie van het leren waarbij de voorbeelden die 
gegeven gaan worden met name focussen op keuzes voor de leerling, 
toegankelijkheidsopties voor de leerling en variatie in opdrachten. 

De leerlingen aan het woord 
Lisa 
Hoi, ik ben Lisa en ik ben één van de zes leerlingen die is uitgekozen om voor een Apple 
event naar Londen te morgen met school. Ik vind het heel gaaf dat ik ben uitgekozen. We 
zijn nu met een project bezig. Met dat project gaan we allemaal 5 weetjes vertellen over 
een vak dat we zelf gekozen hebben. We werken dat allemaal uit met Apple apps. Ik 
gebruik de app Clips. Ik hoop ook dat ik heel veel ga leren als ik in Londen ben. Zoals nog 
beter Engels kunnen praten. 

Stijn 
De laatste tijd heb ik gewerkt aan een stripboek over de Latijnse God Mars. Hier heeft de 
schoolleiding mij lesvrij voor gegeven tijdens schooldagen zodat we met het hele groepje 
kinderen die naar Londen mogen individueel aan ons eigen project konden werken. Op 
deze dagen heb ik heel veel geleerd over wat je allemaal kunt doen met een simpele app 
zoals Pages of Keynote en zelfs geweldige films kunt maken met iMovie. Bijvoorbeeld als je 
geen geweldig tekentalent bent (zoals ik) en toch wel wat vets wilt tekenen kan je gewoon 
een ander plaatje van Google overtrekken, en als bonus is dat plaatje dan meteen 
auteursrechtenvrij. Of hoe je een heel boek kan schrijven met Pages omdat je daar nu niet 
alleen documenten in kan schrijven maar nu ook hele boeken. Kortom ik heb heel veel 
geleerd en het was ook nog eens kei leuk, ik kijk nu al uit naar Londen. 

Imme 
Ik heb voor de Apple Leadership Summit een project gemaakt over 5 feitjes over het hart. 
Ik heb allerlei nieuwe dingen ontdekt die ik met de iPad kan doen en wat ik allemaal kan 
gebruiken zoals de Apple Pencil. Ik kijk erg uit naar Londen om te vertellen hoe wij met de 
iPad werken en om te zien hoe andere scholen het doen. 

Iris 
Ik heb me bezig gehouden met het maken van een film over 5 weetjes van Amsterdam. 
Het is leerzaam want je verdiept je in het onderwerp dus komt er best veel over te weten. 
Hierdoor weet ik nu allemaal dingen van Amsterdam en ik heb mijn iMovie skills verder 
ontwikkeld. Ik ben ook zeker mijn Engels aan het verbeteren, dus dit is ook nog eens een 
voordeel voor op school. Ik hoop nog veel te leren van dit uitstapje. 



Jamie 
We werden opgeroepen om naar de StudyZone te gaan om met Matthew Pullen kennis te 
maken, hij is onze begeleider in Londen. We kregen als eerste een opdracht van mevrouw 
Verstappen om 5 feiten over een onderwerp van een bepaald vak te zoeken. Ik kreeg het 
vak Grieks en koos de half-God Heracles. Ik heb gekozen om het in iMovie te maken. Het 
was veel werk om plaatjes en filmpjes te zoeken zonder auteursrechten, dus kwam ik met 
het idee om een mythe na te spelen. Daarvoor vroeg ik hulp aan de andere 5 leerlingen die 
meegaan naar Londen. Dat heeft goed uitgepakt! Ik heb ook al een aantal onderdelen van 
de vlog klaar. 

Meer informatie? Kom vooral eens praten met Patrick Bisschops, Vivian Verstappen 
of Mark van de Mortel.  We vinden het fijn om uit te leggen wat en waarom we dit 
doen! 



Nadere informatie 
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INFORMATIEBULLETIN 05
Gepubliceerd op 23-11-2018

Bekijk hier  het vijfde informatiebulletin van dit schooljaar.

Informatie over de StudyZone en de StudyHall. 
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StudyHall 
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StudyZone 
- - - - X

“ 
Actief samenwerken, overleggen en onderzoeken 

 

” 
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Waar is de Study Zone voor? 

De Study Zone is er voor alle leerlingen die individueel of in groepjes willen 
werken aan hun studie. Hier kun je samenwerken, overleggen of onderzoek 
doen op een laptop, iPad of ander device. Je kunt hier natuurlijk ook 
individueel aan je studie gaan werken. Dit is een plek waar je moet rekenen 
op geroezemoes van andere leerlingen die aan het werk zijn.  

In de Study Zone zijn boeken aanwezig die je kunt lenen of reserveren. We 
hebben namelijk een mooie samenwerking met het Bibliocenter in Weert 
zodat je een boek dat je nodig hebt kunt reserveren. Het wordt dan op 
school geleverd en ook nog gratis! Meneer Ebbekink is de beheerder van 
de Study Zone en kan je dus verder helpen. J e mag hier best wat water 
drinken, maar wees voorzichtig in de buurt van elektronische apparatuur. 

Wil je een boek of laptop lenen dan moet je wel even je schoolpasje laten 
zien. Je kunt in de StudyZone ook van het kopieerapparaat gebruik 
maken. Het maken van prints is gratis. Wil je kopieën maken dan moet je 
een kleine  bijdrage betalen. 

Wil je je begeven op het gebied van beeld- of geluidsbewerking? Je kunt 
dan terecht op de twee iMacs die in de StudyZone staan. Het hele 
Adobe-pakket (Photoshop, InDesign, Illustrator) staat erop. Tevens kun je 
met iMovie of GarageBand je creativiteit de vrije loop laten. 

De Study Zone heeft ook luisterboeken. Deze zijn speciaal aangeschaft 
voor alle leerlingen met een dyslexie of medische verklaring, zodat voor 
hen het lezen van (Nederlandse of Duitse) boeken wat vergemakkelijkt 
wordt.  
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De StudyZone is ook geopend in de pauze voor leerlingen, die 
bovenstaande zaken willen regelen. Daarnaast kun je daar dan ook tijd 
aan jouw studie besteden als je dat wilt. Uiteraard neem je dan geen eten 
en drinken (wel water) mee. Pauze houden en alle andere zaken dan 
hierboven beschreven, doe je in 1 van de beide aula’s. 

Mocht je vragen op ICT-gebied hebben dan is er een servicebalie voor 
leerlingen aanwezig. Deze wordt bemand door meneer Pirson.  
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tomgootzen
Notitie
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StudyHall 
- - - - X

“ 
Werken in een stille omgeving 

 

” 
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Waar is StudyHall voor? 

In de StudyHall krijgen de leerlingen van wie de les niet op een normale 
manier doorgaat, de kans om toch aan dat vak te werken. Dit gebeurt in 
een stille omgeving, zodat jij andere leerlingen ook de kans geeft aan hun 
studie te werken. De docent die jij normaal tijdens dat uur zou hebben, 
zorgt ervoor dat jij een opdracht hebt om tijdens dat uur aan te werken. 
Deze opdracht heeft de docent voorafgaande aan de les in de StudyHall 
met de klas besproken. Deze manier van werken heeft veel voordelen: 

● Je kunt ook zonder docent aan jouw studie werken
● Je hebt minder stress in de les om de stof af te krijgen
● Je hebt minder huiswerk, want je hebt op school al gewerkt
● Je hoeft thuis minder te doen.
● Je gaat zelfstandig aan de slag met jouw studie

In de StudyHall is van het 2e tot en met het 6e uur een docent of 
medewerker aanwezig, indien een klas lesuitval heeft. Als in jouw rooster 
het lokaal B107 staat, weet je dat jij in de StudyHall verwacht wordt om te 
werken aan een opdracht. Je blijft vervolgens gedurende het gehele 
lesuur in de StudyHall. Je hebt natuurlijk altijd de boeken of het 
lesmateriaal bij je, dat je normaal ook nodig hebt tijdens de les. 

Aan het begin van de les in de StudyHall meldt de klasvertegenwoordiger 
aan de toezichthouder of er leerlingen afwezig zijn. 

Natuurlijk mag je in deze ruimte gebruik maken van je laptop, iPad of 
ander device. Let er dan wel op dat je andere leerlingen rustig laat 
doorwerken en dat je activiteiten gericht zijn op je studie. Je mag hier best 
wat water drinken maar wees voorzichtig in de buurt van elektronische 
apparatuur. 

De StudyHall heeft alleen individuele werkplekken. De tafeltjes laat je ook 
op deze manier staan, je gaat er dus niet mee schuiven. 
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GESLAAGDE OPEN AVONDEN 2018
Gepubliceerd op 26-11-2018

Op donderdag 8 en 22 november heeft Sint Ursula Horn haar deuren opengezet voor de leerlingen
van groep 7 en 8 en hun ouders. Tijdens de de algemene informatierondes kregen de bezoekers
informatie over de school in het algemeen en de brugklas in het bijzonder. Bovendien presenteerden
alle vakgroepen zich en konden de leerlingen bij elk vak actief aan de slag met dit vak. 150
Leerlingen van onze school ondersteunden de docenten hierbij. De avond werd muzikaal omlijst door
Ursula on Stage (musical) en leerlingen van de clusters muziek.

We mogen terugkijken op geslaagde en zeer druk bezochte avonden. We hopen alle leerlingen weer
te mogen ontmoeten tijdens de meeloopdagen op woensdag 16, 23 en 30 januari 2019!  
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LEERLINGEN UIT HORN MOGEN NAAR LONDEN
OM TE PRATEN OVER IPAD-LESSEN
Gepubliceerd op 27-11-2018

Reuze trots. Dat is iedereen van scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. Zes leerlingen, twee 

docenten en de teamleider mogen in januari in Londen vertellen over onderwijs met iPads.

Lees het hele artikel 
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ONDERWIJS

Leerlingen uit Horn mogen
naar Londen om te praten over
iPad-lessen
Reuze trots. Dat is iedereen van scholengemeenschap Sint
Ursula in Horn. Zes leerlingen, twee docenten en de teamlei-
der mogen in januari in Londen vertellen over onderwijs met
iPads.

DOOR CAROLA DE BOER
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Al een paar jaar maakt de iPad deel uit van veel lessen op middel-
bare school Sint Ursula in Horn. De school heeft een speerpunt
gemaakt van het gepersonaliseerd leren. De leerlingen Lisa, Stijn,
Imme, Iris, Jamie en Yentl zijn dan ook heel bedreven in het om-
gaan met apps als iMovie, Pages, Numbers, Keynote en Clips. „Die
gebruiken ze nu om presentaties te maken die ze in Londen laten
zien”, vertelt teamleider Mark van de Mortel. Ze volgen vmbo-t,
havo of vwo. Zo maakt Jamie (drie gymnasium) een vlog over de
halfgod Heracles, waarbij leerlingen een stukje mythe zelf naspe-
len. Iris (vier vmbo-t) maakt een film over vijf belangrijke dingen
die je moet weten over Amsterdam. En Imme (vier havo) is bezig
met het schrijven en tekenen met de Apple Pencil om vijf weetjes
te presenteren over het hart.
„En allemaal in het Engels he”, vertelt Van de Mortel. „Ga maar
eens een Engelse presentatie houden voor pakweg duizend
mensen die er op één dag zijn om naar jou te luisteren. Gelukkig
hebben we een paar dagen begeleiding gehad van de Brit Matthew
Pullen. Hij helpt ons bij de presentaties. En dat was al een hele
kluif: zo veel Engels praten!”
Sint Ursula is gevraagd door de organisatie van Apple om in 2019
deel te nemen aan de Leadership Summit. Deze jaarlijkse top -
komend jaar voor de tiende keer - brengt scholen en andere on-
derwijsmensen uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten bij elka-
ar om van elkaar te leren wat je allemaal met Apple kunt doen in
het onderwijs, om ervaringen te delen en de nieuwste technieken
te zien. Samen met scholen uit Spanje, Italië en Engeland is de
Hornse school de enige uit Nederland. Sint Ursula begon in het
schooljaar 2013-2014 met de eerste iPadklas, bij vmbo-t. Nu krij-
gen zo’n 500 leerlingen hoofdzakelijk digitaal en persoonlijk les.
Dit schooljaar heeft 65 procent van de eerstejaars voor een iPad-
klas gekozen, in plaats van een ‘boekenklas’.
Ook vrijwel alle docenten zijn geschoold in het lesgeven met deze
apparaten. „Let wel: de iPad is nog steeds een hulpmiddel he?”,
zegt Van de Mortel. „We werken altijd nog met pen en papier. We
gaan echt niet blind alleen voor de iPad.”
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