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Inleiding 

 

Het is voor elke school voor voortgezet onderwijs een wettelijke verplichting om een 

schoolreglement/leerlingenstatuut te hebben. Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen zo 

uitgebreid en nauwkeurig mogelijk omschreven. Daarom is er een schoolreglement/leerlingenstatuut 

voor de leerlingen van de OSB dat laat zien welke rechten de leerlingen op de OSB hebben en aan 

welke afspraken ze zich dienen te houden. Het laat ook zien wat de school van leerlingen vraagt en 

ook belangrijk vindt om van de leerlingen te vragen: aanwezigheid in de lessen bijvoorbeeld en op tijd 

komen, zo goed mogelijk leren en werken in de les samen met je klasgenoten en je docenten, het 

uiterste uit jezelf halen, je mening correct (leren) uiten, het (leren) dragen van eigen 

verantwoordelijkheid, het maken van eigen keuzes, zelfstandig worden en ga zo maar door. Ook zegt 

het reglement hoe je je hoort te gedragen. Het is op de OSB vanzelfsprekend dat iedereen goed met 

elkaar omgaat: de leerlingen met elkaar en ook met de docenten. Goed wil zeggen: in een aardige 

sfeer, tolerant, met respect voor iedereen in de schoolgemeenschap. Mocht er zich desondanks een 

probleem voordoen dan is de oplossing op de OSB in eerste instantie altijd: het samen bespreken en 

daarna weer samen verder. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij andere stappen en 

maatregelen moeten worden genomen. 

 

Het gaat in dit schoolreglement/leerlingenstatuut vaak om wettelijk vastgelegde regels, soms ook om 

regels die daarbij specifiek voor onze schoolgemeenschap tellen. In de praktijk zullen de meeste 

leerlingen geen behoefte hebben aan de details van alle rechten en plichten. Gedragsregels zijn 

veelal ongeschreven wetten waar ieder lid van de school zich normaal gesproken al aan houdt. Toch 

kan het voorkomen dat je met situaties geconfronteerd wordt waarbij je wel wilt weten hoe het precies 

zit. In dat geval is het belangrijk te weten dat het schoolreglement/leerlingenstatuut bestaat. Het 

schoolreglement/leerlingenstatuut kan niet los worden gezien van het schoolplan en de schoolgids 

van de OSB waarin de inrichting van het onderwijs op de OSB en de werkwijze in de lessen duidelijk 

worden beschreven. 

 

 



Algemeen 

 
Artikel 1 | Definities en afkortingen 

 

School: 

de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) 

Gulden Kruis 5, 

1103 BE Amsterdam Zuidoost 

 

Het schoolreglement/leerlingenstatuut: 

een overzicht van de voorschriften en afspraken tussen de OSB en de leerlingen. Het zijn afspraken 

waaraan iedereen in de school zich moet houden. 

 

De leerlingen: 

alle leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer die als zodanig staan ingeschreven. 

 

Ouders: 

de feitelijke verzorgers en voogden van leerlingen van de OSB. 

 

De schoolleiding: 

directie en deelschoolleiders. 

 

Het bevoegd gezag: 

Directeur – bestuurder daartoe gemandateerd door de Raad van Toezicht 

 

 

Grondrechten 

 

Artikel 2 | Recht op informatie 

• Iedere leerling moet regelmatig informatie krijgen over zijn/haar studieresultaten. Bij deze 

beoordeling telt niet alleen de prestatie, maar ook de ontwikkeling op het gebied van inzet, 

werkhouding, samenwerken en huiswerk. Iedere leerling zorgt ervoor dat de mentor op de hoogte blijft 

van omstandigheden die effect hebben of kunnen hebben op de studieresultaten. 

• Als er grote beslissingen worden genomen over een leerling (bijvoorbeeld naar een ander niveau 

gaan of het inschakelen van extra begeleiding), dan wordt dat overlegd met de leerling, de ouders, de 

mentor en de deelschoolleider. 

• Elke ouder en elke leerling kan een gesprek vragen met de mentor en/of een vakdocent. 

• Minstens twee keer per jaar is er een algemene ouderavond voor de mentorklas en twee keer per 

jaar worden ouders en leerling door de mentor uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van 

de leerling en over de studieresultaten. 

• Informatie voor de leerlingen en hun ouders staat in de schoolgids, in de lesroosters, Palet, Magister 

en op de website en voor de bovenbouwleerlingen in het PTA (programma van 

toetsing en afsluiting) voor de examenperiode. 

 

 

Artikel 3 | Privacy 

• Gegevens van leerlingen staan in het leerlingenregister op de administratie onder 

verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De gegevens kunnen worden bekeken door de leerling (en 

tot de leerling 18 jaar is, ook door zijn ouders), de mentor en de docenten van de leerling, de 

zorgcoördinator, de schoolleiding en de inspecteur. Met deze gegevens dient zorgvuldig te worden 

omgegaan. 



• Informatie over gedrag en/of schoolresultaten kan aan de ouders worden doorgegeven, zonder de 

leerling hiervan vooraf in kennis te stellen. 

• Gegevens van meer persoonlijke aard kunnen bekend zijn bij de mentor. De mentor dient zeer 

zorgvuldig om te gaan met deze informatie. 

• Indien een situatie daartoe aanleiding geeft, kan de schoolleiding besluiten om informatie over een 

leerling aan andere bevoegde instanties en/of personen door te geven zonder de leerling daarvan in 

kennis te stellen. 

• Als een leerling de school verlaat, worden alle gegevens vernietigd, behalve wat volgens de wet 

bewaard moet worden. 

 

 

Artikel 4 | Vrijheid van vergadering 

• Leerlingen hebben vrijheid van vergadering. Ze moeten overleggen met de schoolleiding over tijd en 

plaats van de vergadering. 

• Aan de leerlingenraad als bedoeld in art. 6 wordt zo mogelijk een vaste ruimte, maar in ieder geval 

een afsluitbare kast ter beschikking gesteld. 

• Leden van de leerlingenraad kunnen in overleg met de schoolleiding gebruik maken van faciliteiten 

en materialen die nodig geacht worden voor hun werkzaamheden. 

• Anderen worden alleen bij een leerlingenvergadering toegelaten wanneer de leerlingen dat toestaan. 

 

 

Artikel 5 | Vrijheid van meningsuiting 

• Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten met inachtneming van algemeen geldende 

normen en waarden van correcte en respectvolle communicatie. 

• De leerlingen hebben het recht een leerlingenblad uit te brengen. Voor het leerlingenblad 

gerealiseerd kan worden, moet in overleg met de schoolleiding een redactiestatuut opgesteld worden. 

Het redactiestatuut moet worden vastgesteld in de schoolleidingvergadering. 

• De schoolleiding kan geen nummers van het leerlingenblad of een artikel eruit verbieden, behalve 

als de redactie zich niet aan het redactiestatuut houdt. 

• Er is een mededelingenbord bij de ingang waarop leerlingen in overleg met de conciërges 

mededelingen van niet-commerciële aard kunnen ophangen. 

• Wie zich beledigd voelt in woord en/of geschrift, kan daartegen bezwaar maken (Zie artikel 24). 

 

 

Artikel 6 | Recht op inspraak 

• Er is een leerlingenraad in de school. 

• Deze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit onder- en/of bovenbouw die hierin willen participeren. 

• De leerlingenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de 

schoolleiding en aan de MR. 

• In de MR zijn de leerlingen vertegenwoordigd door 2 leden. Leerlingen hebben via hun 

vertegenwoordigers in de MR advies- of instemmingsrecht bij beslissingen die voor hen rechtstreeks 

van belang zijn. 

• De leerlingenraad wordt door de schoolleiding, hetzij rechtstreeks, hetzij via de MR, tenminste 

geraadpleegd over maatregelen die direct of indirect van belang zijn voor leerlingen. 

 

 

Onderwijsprogramma, studievoortgang en beoordeling 

 

Artikel 7 | Het onderwijs 

De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om adequaat onderwijs te geven, 

dat wil zeggen: 

• het scheppen van voorwaarden voor een positief leerklimaat, 



• de docent heeft een professionele houding, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, 

• er wordt lesgegeven volgens de OSB-werkwijze; dat wil zeggen dat de basis van de les kring-

werkfase-kring is, 

• een redelijke planning en verdeling van de leerstof over de lessen, 

• een goede presentatie en duidelijke uitleg van de leerstof, 

• keuze van geschikte schoolboeken in combinatie met digitaal leermateriaal 

• aansluiting van het huiswerk bij de leerstof, 

• gevarieerde en passende werkvormen, 

• benadering in de les en beoordeling van de leerlingen zonder onderscheid naar sekse, ras, afkomst 

of levensovertuiging. 

 

De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om de lessen goed te laten verlopen. Als een leerling de 

goede voortgang van de les verstoort, kan de docent de leerling verplichten de les te verlaten en zich 

te melden bij de mentor of de deelschoolleider. 

• Klachten over docenten kunnen leerlingen bespreken met de desbetreffende docent, of met de 

mentor of met de deelschoolleider. De leerlingen krijgen binnen tien dagen antwoord op hun klacht. 

Als ze niet tevreden zijn met het antwoord kunnen ze naar de directeur gaan en wanneer dit geen 

bevredigend resultaat oplevert kunnen zij conform de voor de OSB geldende klachtenregeling een 

klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie waarbij de OSB is aangesloten. 

 

 

Artikel 8 | Huiswerk 

• Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij de tijd binnen de lesblokken zo goed mogelijk benut en 

volgens de gegeven opdrachten en werkwijze meedoet. Lesstof kan voor een deel binnen het lesblok 

geleerd en verwerkt worden. Daarnaast dient de leerling thuis ook aandacht aan het verwerken en 

leren van de leerstof te besteden ter voorbereiding van de volgende les, de toets of het 

(school)examen. 

• Leerlingen hebben de plicht het huiswerk te maken en te leren op een manier die in 

overeenstemming is met de gegeven opdrachten en capaciteiten van de leerling. De leerling die door 

onverwachte oorzaken niet in staat is geweest het huiswerk te maken, meldt dit, met opgave van 

redenen, aan het begin van de les bij de docent. 

• Als een leerling regelmatig geen huiswerk maakt, mag de docent maatregelen nemen. Te denken 

valt aan het werk na schooltijd maken of de mentor en/of ouders inschakelen. 

 

 

Artikel 9 | Beoordeling 

• Leerlingen en hun ouders hebben er recht op geïnformeerd te worden over de algemene normen 

voor beoordeling van toetsen. 

• Met ‘toets’ wordt hier bedoeld elke werkvorm waar een beoordeling aan vastzit, bijvoorbeeld 

overhoringen (schriftelijk of mondeling), presentaties, werkstukken, practica, 

samenwerkingsopdrachten etc. 

• Grotere ‘toetsen’ worden tijdig, minstens een week van tevoren, opgegeven. 

• Per dag mogen maximaal 3 schriftelijke overhoringen of twee SE’s of twee toetsen worden gegeven. 

• Bij ‘toetsen’ wordt vooraf aangegeven welk deel van de lesstof de leerling moet beheersen. 

• Bij een werkstuk of een verslag moet de docent van tevoren duidelijk aangeven waaraan het 

werkstuk moet voldoen, wanneer het klaar moet zijn en wat er gebeurt bij niet of te laat inleveren. 

• Beoordelingen zijn gebaseerd op criteria die van tevoren zijn vastgesteld. 

• Het werk dient door de docent binnen twee weken te worden nagekeken, een werkstuk, een 

practicumverslag of een verslag binnen vier weken. 

• De leerling heeft het recht het nagekeken werk te bekijken. 

• Leerlingen hebben recht op nabespreking van een toets met uitleg van de normen voor beoordeling. 



• Een leerling mag bezwaar maken bij de docent als hij/zij het niet eens is met de beoordeling van een 

‘toets’. Als de leerling niet tevreden is met de reactie van de docent kan de leerling naar de mentor 

gaan. 

• Indien een leerling met een voor de docent en schoolleiding aanvaardbare reden niet heeft 

deelgenomen aan een ‘toets’ of een werkstuk niet op tijd heeft ingeleverd dan heeft deze leerling het 

recht en de plicht dit alsnog te doen. 

 

 

Artikel 10 | Rapporten/doorstroming naar een volgend leerjaar 

• Een leerling krijgt rond de herfstvakantie een zg. ‘signaal’ met informatie over de leerling  en diens 

niveau van werken. Daarna volgen 3 rapporten voor elk vak dat het hele jaar door wordt gegeven. Dit 

zijn 2 mentorrapporten met informatie over resultaten per vak, over de werkhouding en het sociale 

gedrag. Het schooljaar eindigt met een overzichtsrapport met informatie over de resultaten. 

• Voor een periode vak krijgt de leerling twee rapporten. 

• De rapporten bevatten de voortgang die gemaakt is in de leerstof van een vak, de aandacht en inzet, 

de werkhouding en de omgang van de leerling met zowel docenten als medeleerlingen. 

• Als de meeste rapporten van een leerling aangeven dat het niet verantwoord is voor een leerling om 

zonder meer door te stromen naar een volgend leerjaar wordt door de mentor in overleg met ouders 

en leerling tijdig bekeken wat de beste volgende stap is. Dit kan het overstappen naar een andere 

richting, binnen of buiten de school, zijn en bij hoge uitzondering (bijv. door langdurig ziekteverzuim), 

het opnieuw volgen van een bepaald leerjaar. De deelschoolleider neemt bij afwijking van het 

schoolbeleid hierover na toetsing 

een besluit. 

 

 

Artikel 11 | Schoolloopbaan 

• Leerlingen hebben recht op inspraak bij de determinatie: de keuze van het schooltype en het 

vakkenpakket (vmbo) of profiel (havo/vwo). 

• Het schooltype en het vakkenpakket/profiel worden gekozen in overleg met de leerling, ouders, de 

mentor en een vakdocent. De keuze hangt af van de resultaten, werkhouding, vaardigheden en 

interesse van de leerling. Uit dit gesprek/deze gesprekken komt een bindend advies. 

• Als de ouders en/of de leerling zwaarwegende argumenten hebben voor een andere keuze dan 

kunnen zij deze voorleggen aan de deelschoolleider en indien men niet tot overeenstemming komt, 

aan de directie. 

• Een leerling die tijdens het schooljaar zijn vakkenpakket/profiel wil of moet veranderen kan dit onder 

zekere voorwaarden doen na overleg met de mentor, de ouders, de betreffende vakdocenten en na 

toestemming van de deelschoolleider. 

 

 

Artikel 12 | Examen vmbo en havo/vwo 

• Iedere examenkandidaat krijgt een PTA (programma van toetsing en afsluiting) waar de periode, het 

aantal en de omschrijving van de schoolexamens per vak in staan. 

• Bij schoolexamens wordt getoetst op kennis, inzichten en vaardigheden. 

• Voorafgaand aan het schoolexamen wordt besproken waarop wordt gelet en hoe wordt beoordeeld. 

• Herkansing van een schoolexamen is alleen mogelijk met toestemming van mentor en vakdocent en 

de deelschoolleider, volgens de in het PTA beschreven regeling. 

• Wie regelmatig ongeoorloofd afwezig is, kan het recht op een herkansing verliezen. Dit beslist de 

examencommissie. 

 

 

Artikel 13 | Het Centraal Examen 

• De data en tijden van de examens worden tijdig aan de leerlingen bekend gemaakt. 



• Elke leerling die examenkandidaat is moet weten wat de regels zijn bij het examen en moet zich 

daaraan houden. Bij onregelmatigheden beslist de examencommissie. De regels staan in het 

Examenreglement en het PTA die in de eerste week van oktober van het lopende schooljaar aan de 

examenkandidaat worden uitgereikt. 

• Uitreiking van diploma’s vóór de vastgestelde datum in de jaarkalender is niet mogelijk. 

• Examenwerk van het schoolexamen wordt door de desbetreffende docent een half jaar op school 

bewaard en daarna wordt het vernietigd. Leerlingen die hun werk terug willen hebben, moeten dat op 

tijd bekend maken en het komen afhalen. 

 

 

Dagelijkse gang van zaken op school 

 

Artikel 14 | Aanwezigheid in de lessen 

• De leerlingen moeten alle lessen volgens hun rooster volgen. Alleen de schoolleiding kan een 

leerling vrijstelling van het volgen van lessen geven (binnen de wettelijke voorschriften). 

• De leerlingen dienen tijdig (voor de aanvang van de les) in of bij het leslokaal aanwezig te zijn. 

Leerlingen die te laat zijn, worden geregistreerd door de conciërge. Bij herhaald te laat komen kunnen 

door de mentor/vakdocent pedagogische maatregelen worden getroffen. 

• Als een leerling ziek is, moet dit liefst via e-mail ziekmelding@openschoolgemeenschapbijlmer.nl, 

dan wel per telefoon aan de receptie van de school vóór 8 uur ’s morgens door de ouders/verzorgers 

worden doorgegeven. 

• Wanneer de reden van verhindering niet is gelegen in ziekte, moet aan de schoolleiding ruim tevoren 

verlof worden gevraagd voor de afwezigheid. 

• Ouders stellen de school, uiterlijk twee dagen voor de verhindering op de hoogte indien er sprake is 

van vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging. 

 

Aanvraag verlof: 

Dit loopt via de verzuimcoördinator. 

 

Toestemming: 

De directeur moet van tevoren toestemming verlenen indien: 

1. er verlof wordt gevraagd i.v.m. de specifieke aard van het beroep van ouders/verzorgers 

2. er sprake is van vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden voor ten hoogste tien aaneengesloten 

schooldagen. Indien het gevraagde verlof meer dan tien aaneengesloten schooldagen betreft wordt 

direct doorverwezen naar de leerplichtambtenaar. Die dient van te voren toestemming te geven. 

 

ad. 1 

Verlof i.v.m. de specifieke aard van het beroep van ouders; dit geldt alleen voor mensen die een 

beroep hebben waardoor ze niet in de reguliere schoolvakantie weg kunnen (bijv. horeca of agrarisch 

beroep). In dat geval dient toestemming aan de directeur te worden gevraagd: 

- schriftelijk en ondertekend, minimaal acht weken vóór de aanvang van de vakantie 

- niet toegestaan tijdens de eerste en laatste twee lesweken van een schooljaar 

- maximaal tien aaneengesloten schooldagen en maximaal één keer per schooljaar 

Indien er geen toestemming is van de school en de betreffende leerling verzuimt toch, dan is er sprake 

van ongeoorloofd schoolverzuim. In dat geval, of bij overschrijding van de toegestane verzuimperiode 

wordt direct de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

 

ad. 2 

Vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden voor ten hoogste tien aaneengesloten schooldagen. Er 

is sprake van gewichtige omstandigheden indien de oorzaak van de omstandigheden buiten de wil 

van de ouders/verzorgers om is ontstaan. 

mailto:ziekmelding@openschoolgemeenschapbijlmer.nl


Bij minder dan tien aaneengesloten schooldagen dient toestemming aan de verzuimcoördinator te 

worden gevraagd en kan de directeur beslissen. Bij een verlof 

dat langer is dan tien aaneengesloten schooldagen, beslist de leerplichtambtenaar en wordt de 

deelschoolleider gehoord. 

Onder gewichtige omstandigheden verstaan we huwelijk, alleen voor familieleden in de eerste graad. 

Bewijzen worden verlangd van de aangegeven familieband en de noodzaak van vertrek (bijv. 

huwelijksakte); medisch/sociaal/psychische gronden, alleen met een ondersteunende verklaring van 

een onafhankelijke, ter zake deskundige, instantie; overlijden, alleen voor familie in de eerste graad. 

Bewijzen worden verlangd van de aangegeven familieband en de noodzaak van vertrek (bijvoorbeeld 

een overlijdensakte). 

Extra verlof in verband met gewichtige omstandigheden wordt in principe niet verleend indien: het 

vliegtuig vol is; de tickets goedkoper zijn of al gekocht zijn; men het land van herkomst wil bezoeken of 

daar op ziekenbezoek wil gaan of zich wil oriënteren op terugkeer; een van de kinderen niet alleen 

achter kan blijven; de temperatuur tijdens de reguliere schoolvakantie in het te bezoeken land te hoog 

is. 

 

• Als een leerling (tijdelijk) niet mee kan doen bij bewegingsonderwijs moet dat door de ouders 

schriftelijk aan de docent worden gemeld: de leerling moet wel aanwezig zijn in de les en gymspullen 

bij zich hebben om eventueel aan bepaalde onderdelen mee te kunnen doen. 

• Maatregelen, ook disciplinaire, tegen ongeoorloofde afwezigheid (schoolverzuim) worden door de 

mentoren /of deelschoolleider vastgesteld. De leerplichtambtenaar wordt in een zeer vroeg stadium 

van het verzuim op de hoogte gesteld. 

 

 

Artikel 15a | Gedragsregels en omgangsregels 

• Elk lid van de schoolgemeenschap moet zich zo gedragen dat de leef- en werksfeer goed is en goed 

blijft. 

• Zowel in de school als in de omgeving van school en op weg van en naar school, tellen de op de 

OSB geldende omgangsregels en gedragsregels. 

• Aanwijzingen van een personeelslid, zowel docenten als niet-docenten, die in het belang zijn van 

een goede voortgang van de lessen en/of een goede omgang met personen, het gebouw of spullen 

horen opgevolgd te worden. Andere leerlingen moeten ongestoord de lessen kunnen blijven volgen. 

• Pauzes kunnen door de leerlingen doorgebracht worden op het schoolplein of in de daarvoor 

aangewezen pauzeruimtes, niet in de leslokalen, trappen of gangen. 

• Ieder is verplicht de door haar/hem gebruikte ruimten netjes achter te laten. 

• Eten, drinken en luisteren naar muziek mag alleen in de pauzeruimte en buiten. 

• Alcoholgebruik en/of -bezit door leerlingen zijn niet toegestaan. Uitzondering kan zijn een 

(examen)feest voor leerlingen boven de 16 jaar. 

• Gebruik en/of bezit van drugs in welke vorm dan ook in de school en in de directe omgeving van de 

school is verboden en kan schorsing en verwijdering van school tot gevolg hebben. 

• In de school mag door leerlingen niet gerookt worden. 

• Het gebruik van kauwgum in de school is niet toegestaan vanwege hoge schoonmaakkosten. 

• In de school – m.u.v. van de pauzeruimtes - mogen mobiele telefoons niet zichtbaar of hoorbaar zijn. 

• De leerlingen hebben vrijheid van uiterlijk, maar veiligheid, onderlinge communicatie, 

onderwijskundige doelen en de op school geldende gedragsregels en omgangsregels leiden tot 

bepaalde kledingvoorschriften. Van leerlingen wordt verwacht dat ze op een niet aanstootgevende 

wijze gekleed gaan die past bij het volgen van onderwijs. Strand- of discokleding mag niet. 

• Vanwege de eis van communicatie, veiligheid en onderwijskundige doelen is ook het dragen van 

gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan. 

• Jassen worden aan de kapstok in het lokaal gehangen en petten of andere hoofddeksels moeten in 

de school afgezet worden, met uitzondering van hoofdbedekking uit religieuze overwegingen. 

• De leerlingen hebben recht op gelegenheid tot lichamelijke verzorging: (bijvoorbeeld recht op 

toiletbezoek na toestemming van de docent die lesgeeft, of recht op douchen na het sporten, etc.) 



• Indien een leerling naar het oordeel van de docent de goede voortgang van de les verstoort, kan 

hij/zij verplicht worden de les te verlaten om zich te melden bij de mentor of de deelschoolleider. 

• In het PTA staan de gedragsregels die van belang zijn tijdens de schoolexamens en het centraal 

examen. 

• In artikel 22 en 23 van dit reglement staat beschreven welke gedragingen kunnen leiden tot 

schorsing en/of verwijdering van de school. 

• Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij met respect naar anderen gebruik maakt van social 

media. 

 

 

Artikel 15b | Gedragsregels gebruik van internet 

• Deze spelregels staan op de startpagina van Internet Explorer van de OSB-computers onder 

Studiestart. Studiestart is de portal in de educatieve omgeving die de student leidt naar andere 

studieomgevingen die op school in gebruik zijn. 

• Alléén na toestemming van de docent, respectievelijk de beheerder van de studiezaal werk je aan de 

computers. 

• In de studiezalen kun je alleen werken na inleveren van je OSB-pasje, ook als je geen PC nodig 

hebt. 

• In de computerlokalen en studiezalen wordt niet gegeten of gedronken en hangen de jassen aan de 

kapstok. Er worden geen iPods, MP3-spelers of telefoons gebruikt. 

• Controleer van tevoren of je werkplek functioneert. Zijn toetsenbord en muis in orde, functioneert je 

computer, enz. Meld defecten en storingen meteen aan de docent of beheerder. 

• Inloggen mag alléén onder je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. 

• Je werkt alleen met computerprogramma’s die voor je schoolwerk nodig zijn. 

• Internet of email gebruik je alleen als dat voor je schoolwerk nodig is en je werkt alleen met je email 

van school. 

• Chatten, gaming en het downloaden van muziek, video’s, games of programma’s zijn niet 

toegestaan. 

• Je bent verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van je werkplek. Toetsenbord recht leggen, muis 

ernaast, stoel aanschuiven. 

 

 

Artikel 16 | Vertrouwenspersoon 

• De school beschikt over twee vertrouwenspersonen. Indien een leerling in of buiten school 

geconfronteerd wordt met situaties die ingrijpen in het persoonlijk welzijn van de leerling zelf of van 

een medeleerling en de leerling weet er geen raad mee, dan kan contact gezocht worden met een van 

de vertrouwenspersonen. 

 

 

Artikel 17 | Lesuitval 

• Bij uitval van lessen krijgen de leerlingen dat zo snel mogelijk te horen via het aankondigingenbord 

bij de ingang van de school. Als het om de eerste les gaat, horen ze dat eventueel via de 

telefoonketting. 

• Lesuitval en tussenuren worden zoveel mogelijk beperkt. In de onderbouwklassen zijn in principe 

geen tussenblokken. 

• Als een docent onverwacht niet in de les komt, moet een vertegenwoordiging van de klas na 10 

minuten bij de receptie vragen wat er moet gebeuren. 

 

 

Artikel 18 | Buitenschoolse activiteiten 

• Buitenschoolse activiteiten zijn voor de leerling verplichte activiteiten die buiten de schooltijden en/of 

buiten het schoolgebouw in het kader van het onderwijs plaatsvinden. 



• Het zijn activiteiten die deel uitmaken van het verplichte programma; dit zijn in elk geval de werk- en 

themaweken, voorlichtingsavond door oud-leerlingen, andere voorlichtingsavonden, stagepresentaties 

en culturele activiteiten in alle leerjaren (waaronder museum- en theaterbezoek), sportactiviteiten 

zoals de duurloop. Verder valt onder buitenschoolse activiteiten bijvoorbeeld het OSB-breed project 

waarbij deelname vrijwillig is. 

• Er moet genoeg begeleiding zijn bij buitenschoolse activiteiten. 

 

 

Artikel 19 | Veiligheid 

Leerlingen en ouders/verzorgers mogen van de school verwachten, dat zij voor de veiligheid van de 

leerling zorgt. 

De school mag van de leerlingen verwachten, dat zij: 

• kennis nemen van de op hen van toepassing zijnde, in de school en de omgeving van de school 

geldende, regels en zich aan de geldende regels houden; 

• meedenken over de veiligheid op school, al dan niet door te participeren in de leerlingenraad. 

 

De school mag van de ouders/verzorgers verwachten, dat zij 

• de voor de school en de omgeving van de school geldende regels, onder andere op het gebied van 

veiligheid, respecteren en onderschrijven; 

• meedenken over de veiligheid op school, al dan niet door te participeren in de ouderraad. 

 

Indien de veiligheid van het personeel of leerlingen in het geding komt, levert de schoolleiding 

informatie aan de politie, ouders/verzorgers en de inspectie. 

 

De school voert incidentenregistratie. In het geval van incidenten wordt aangifte of melding gedaan en 

wordt er informatie over de leerling en het incident uitgewisseld met de politie, justitie en eventueel 

betrokken scholen. 

 

De school neemt ook in dit kader de verplichte regelingen, zoals de Wet op het primair onderwijs, de 

Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Leerplichtwet, de Arbo-wetgeving, 

privacybescherming en de klachtenregeling in acht. 

Artikel 20 | Schade 

 

• Voor iedere leerling is een verzekering tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid afgesloten, 

voor gebeurtenissen die de leerling niet kan claimen bij de eigen verzekering. Dit geldt niet voor 

schade die de leerling toebrengt aan de school, aan eigendommen van de school of van anderen. 

• De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. 

 

 

Toelating, schorsing en verwijdering 

 

Artikel 21 | Toelating tot de school 

• De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is toegankelijk voor alle leerlingen, zonder onderscheid naar 

sekse, ras, afkomst of levensbeschouwing. 

• Aan de toelating in leerjaar 1 of andere leerjaren worden wel eisen gesteld betreffende leeftijd, 

vooropleiding (aansluiting vakkenpakket/profiel), eerdere prestaties in de te volgen vakken/profiel en 

de te verwachten haalbaarheid van het te volgen onderwijs (zie de schoolgids voor verdere 

toelichting). 

• De schoolleiding beslist over toelating; hierbij wordt de kernprocedure van de gemeente Amsterdam 

voor de overstap van de basisschool naar het eerste leerjaar gevolgd. 

 

 



Artikel 22 | Schorsing 

• Het bevoegd gezag kan een leerling met opgave van redenen schorsen voor een periode van ten 

hoogste 5 schooldagen. 

• Het besluit tot schorsing wordt mondeling en schriftelijk aan de leerling en (indien mogelijk) 

telefonisch en in ieder geval schriftelijk aan de ouders/verzorgers bekendgemaakt. 

• Het bevoegd gezag stelt de leerplichtambtenaar en de inspectie van een schorsing voor een periode 

langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 

 

• Afhankelijk van de ernst van de schorsingsgronden volgt de leerling gedurende de 

schorsingsprocedure een vervangend schoolprogramma in de school of op een daartoe bestemde 

locatie. 

• In zeer ernstige situaties wordt de leerling niet meer tot de school toegelaten en kan de procedure tot 

verwijdering ingezet worden. 

• Na de schorsing kan de leerling pas weer tot het reguliere programma worden toegelaten nadat er 

een gesprek heeft plaatsgevonden met de ouders. Schorsing mag meerdere malen worden toegepast. 

 

• Onderstaande gedragingen kunnen leiden tot schorsing van de leerling en kunnen bovendien 

verwijdering van school tot gevolg hebben: 

1. Agressief gedrag en intimidatie of bedreiging door leerling of ouders ten opzichte van een leerling of 

een personeelslid van de school; 

2. Vandalisme; 

3. Herhaaldelijk ongeoorloofd schoolverzuim; 

4. Het in bezit hebben van vuur- of steekwapens in of in de directe omgeving van de school; 

5. Betrokkenheid bij een vechtpartij; 

6. Het gebruiken en/of in bezit hebben van drugs/alcohol in welke vorm dan ook; 

7. Wangedrag, zoals het maken van discriminerende opmerkingen tegen een lid van de 

schoolgemeenschap en /of seksuele intimidatie door het maken van seksueel getinte opmerkingen of 

het seksueel benaderen van een persoon op een manier die door de ander als onwenselijk ervaren 

wordt; 

8. Diefstal; 

9. Het in bezit hebben van vuurwerk in en rond het schoolgebouw; 

 

• Tegen een besluit tot schorsing van een leerling kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 

bekendmaking bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken 

na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet 

de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, in de gelegenheid is of zijn gesteld, te worden 

gehoord en kennis heeft of hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende 

adviezen of rapporten. Gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot schorsing 

kan het bevoegd gezag de desbetreffende leerling de toegang tot de school ontzeggen. 

 

Tegen het besluit op bezwaar kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na de 

bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank, sector bestuursrecht. 

 

 

Artikel 23 | Definitieve verwijdering 

• Als lopende het schooljaar ontdekt wordt dat de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan 

voldoen, behoudt het bevoegd gezag zich het recht voor om een leerling naar een andere school te 

verwijzen. Hier moet wel een traject van speciale leerlingbegeleiding en hulpverlening via het zorg-

adviesteam aan vooraf zijn gegaan en wordt verwijzing naar geschikt onderwijs vanuit de school en/of 

hulpverlenende instantie verzorgd. 

• Een leerling kan door het bevoegd gezag definitief van school worden verwijderd op grond van: 

1. de in artikel 21 van dit reglement genoemde schorsingsgronden, wanneer eerdere lichtere 

maatregelen ter voorkoming van herhaling van ernstig wangedrag hebben gefaald en ouders en 



leerling zijn gewaarschuwd dat bij eerstvolgende herhaling van het wangedrag tot verwijdering wordt 

besloten; 

2. feiten of omstandigheden op grond waarvan niet van het bevoegd gezag kan worden gevergd dat 

de leerling nog op school wordt toegelaten; 

3. onvoldoende vorderingen. 

• Het voornemen tot verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de 

leerling en ouders meegedeeld. 

• Het bevoegd gezag stelt de leerplichtambtenaar en de inspectie schriftelijk in kennis van een 

definitieve verwijdering met opgave van redenen. 

• Het besluit tot definitieve verwijdering wordt genomen nadat de leerling en diens ouders zijn gehoord 

en op de hoogte gesteld van de bezwaarprocedure. 

• Afhankelijk van de ernst van de verwijderingsgronden volgt de leerling gedurende de 

verwijderingsprocedure een vervangend schoolprogramma in de school of een daartoe bestemde 

locatie. 

• De school probeert een nieuwe school of alternatief traject te vinden. 

• Tegen een besluit tot definitieve verwijdering van een leerling kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken na de bekendmaking bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist 

binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en, 

indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, in de gelegenheid is of zijn 

gesteld, te worden gehoord en kennis heeft of hebben kunnen nemen van de op die besluiten 

betrekking hebbende adviezen of rapporten. Gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een 

besluit tot definitieve verwijdering kan het bevoegd gezag de desbetreffende leerling de toegang tot de 

school ontzeggen. 

• Tegen het besluit op bezwaar kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na de 

bekendmaking beroep instellen bij de Rechtbank, sector bestuursrecht. 

 

 

Klachten 

 

Artikel 24 | Klachten 

• Als iemand zich niet houdt aan de regels uit dit schoolreglement/leerlingenstatuut kan de leerling 

daarover klagen. De leerling zoekt eerst hulp bij de mentor; als dat niet genoeg helpt, kan hij naar de 

deelschoolleider gaan en vervolgens naar de directeur en het bevoegd gezag. 

• Als dit nog niet helpt, kan de leerling op grond van de klachtenregeling van de OSB een klacht 

indienen bij de landelijke klachtencommissie waarbij de OSB is aangesloten. 

De klachtenprocedure kan bij het directiesecretariaat worden aangevraagd.  

 

Overige bepaling 

 

• In alle gevallen waarin dit reglement/statuut niet voorziet, beslist de directeur. 


