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Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van Compass voor het schooljaar 2021-2022. Met ingang van het schooljaar
2018 is Compass gestart met het aanbieden van voortgezet onderwijs in Brunssum. Compass is een
innovatieve school in opbouw en biedt een volledig onderwijsaanbod voor vmbo-tl, havo en vwo.
Compass is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een
onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreidt over heel Limburg.
De schoolleiding van Compass vindt het belangrijk dat leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) goed
geïnformeerd zijn over allerlei zaken die de school betreffen. U treft in dit document informatie over
de dagelijkse praktijk bij Compass, Stichting LVO, het leerlingenreglement en het -statuut. Deze
schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op onze website gepubliceerd (www.compasslvo.nl). Tot voornoemd moment, kan de schoolgids op school worden geraadpleegd.
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1 Algemeen
1.1 De schoolleiding
Compass valt onder het rectoraat van Mevrouw R. (Romy) Keulen. Zij is rector van het Grotiuscollege,
Vrije School Parkstad en Compass.
De dagelijkse leiding van Compass berust bij de teamleider:
dhr. P. (Peter) van Rijmenam
Telefoonnummer: 045-5258616
Emailadres: p.vanrijmenam@stichtinglvo.nl
1.2 Aanbod van onderwijs
Compass is een innovatieve school die werkt vanuit persoonlijke leerdoelen van de leerlingen én de
leerdoelen van SLO; die zijn verankerd in de eindexamentermen gesteld door Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Compass maakt gebruik van adaptief en gepersonaliseerd onderwijs welk aanbodgericht en
vraaggestuurd wordt aangeboden (meer informatie, hoofdstuk 3). Compass als school biedt de
onderwijsvormen vmbo-tl, havo en atheneum aan. Het vmbo-tl leidt op tot niveau 4 van het
middelbaar beroepsonderwijs, het havo en vwo bereiden voor op het hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs. We gaan bij de groepssamenstelling uit van een evenwichtige
samenstelling van het aantal vmbo-tl, havo- en atheneumleerlingen.
De onderwijsvormen havo en vwo vinden tot en met klas drie plaats aan de Schoolstraat in
Brunssum. Vanaf klas vier havo en vwo wordt het onderwijs aangeboden , i.s.m. Het Grotiuscollege
en de Vrije School Parkstad aan de Akerstraat in Heerlen.
1.3 Schoolgrootte
Compass is een school in opbouw, in het schooljaar 2018- 2019 zijn we gestart met 21 leerlingen. In
schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 kwamen hier telkens 2 klassen bij. Ook het schooljaar 2021-2022
start met twee extra klassen, waardoor er op het moment 175 leerlingen op Compass zitten.
1.4 Absentie, ziekte en verlof
Een leerling die door ziekte of bezoek aan een specialist de lessen niet kan volgen, dient door een van
zijn ouder(s) of verzorger(s) afgemeld te worden. Dit kan ‘s morgens tussen 8:00 uur en 8:30 uur:



telefonisch op 045-5258616
of schriftelijk via het absentieformulier met handtekening bij de administratief medewerker.

Belangrijk om te weten: ouder(s) of verzorger(s) melden hun zoon/dochter élke dag af in verband
met ziekte.
Het is mogelijk dat de coördinator van de betreffende afdeling na een afmelding contact met u
opneemt over deze afmelding. Dit als controle op mogelijk ongeoorloofd verzuim. Meer informatie
over verzuim treft u in hoofdstuk 8.
Een verzoek om verlof dient altijd minimaal één werkweek van tevoren te worden aangevraagd bij de
teamleider. U kunt dit schriftelijk indienen met behulp van het daarvoor bestemde formulier.
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1.5 Aanmelding en toelating
De aanmelding verloopt digitaal via de basisschool. Het is belangrijk dat ouders op het digitale
aanmeldingsformulier eventueel aanvullende informatie opgeven over hun kind. Dit om rekening te
houden met het kind bij bijvoorbeeld het aanwijzen van de plaatsen in de klas of om rekening te
houden met de lessen lichamelijke opvoeding.
Compass biedt onderwijs op niveau vmbo-tl, havo en atheneum. Voor toelating dient een leerling
een advies op vmbo-tl, havo of hoger te hebben. Bij vragen kunt u terecht bij de coördinator van de
onderbouw: Ron Daelemans, r.daelemans@stichtinglvo.nl
De toelating wordt zo spoedig mogelijk door de coördinator per mail bevestigd.
1.6 Borg
Compass onderneemt met leerlingen vaak culturele activiteiten, dit om het leren buiten de leslokalen
verdieping te geven. De ervaring leert dat leerlingen op het laatste moment soms zonder geldige
reden niet aanwezig zijn. We vragen als school daarom €10,- borg. Ook wordt €10,- borg gevraagd
voor het leerlingenkluisje. Leerlingen krijgen bij de start van hun loopbaan op Compass een T-shirt
voor lichamelijke opvoeding. Mocht het T-shirt kwijt zijn, of een andere maat nodig hebben dan kost
een nieuw T-shirt € 5,-.
1.7 Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die
aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de ’vrijwillige ouderbijdrage’
genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U bent vrij om te kiezen of u de bijdrage wel of niet
betaalt. Met de ouderbijdrage biedt u een bijdrage aan leermiddelen en activiteiten voor uw kind.
Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van
deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en
wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de
medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Meer informatie kunt u vinden onder ‘Schoolkosten en
vrijwillige ouderbijdrage’ waar het bedrag nader wordt gespecificeerd.
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2 Missie, visie en kernwaarden
2.1 Missie en visie
Compass is een plek waar iedereen zich kan
ontwikkelen
Wij dagen de leerlingen uit en helpen hen zich te
ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en
(zelf)kritische mensen die in staat zijn, met een
open blik, volop mee te doen en een betekenisvolle
bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Om dit te bereiken zetten wij in op het bouwen
aan goede relaties en boren we de natuurlijke nieuwsgierigheid aan bij de leerlingen. Wat voor onze
leerlingen geldt, is ook van belang voor het team. Ook wij worden uitgedaagd om ons te ontwikkelen
en te groeien. Samen staan wij voor een leven-lang-leren mentaliteit.
Leren bij Compass betekent het optimaliseren van groei van onze leerlingen, zodat hun leerproces
zich ontwikkelt richting het gewenste doel. Het beste uit jezelf halen; je verwonderen, jezelf laten
zien en daar trots op zijn.
Compass is goed voorbereid werken aan de toekomst
Wij willen graag die school zijn waarin iedereen in relatie met/tot elkaar zich ontwikkelt en groeit.
Leerlingen, het team en ouders werken ieder vanuit hun eigen rol samen om leerlingen bagage voor
de toekomst mee te geven. Compass is die school, die midden in de samenleving staat en daar op
een positieve manier aan bijdraagt. Dit willen wij doen door persoonlijkheden af te leveren die
evenwichtig, weerbaar en kritisch zijn en die met een open blik hun bijdrage willen leveren aan een
betekenisvolle en duurzame samenleving.
2.2 Kernwaarden
Om het onderwijs volgens deze visie in te richten gaan we uit van onze kernwaarden:

Groei
Relatie
Ontdekken
Ervaren
Inspiratie

Deze waarden zijn gekoppeld aan de momenten in het weekrooster en kennen allemaal hun eigen
invulling en didactiek. Zo gaan we tijdens groeiweken aan de slag met vaardigheden. Bij relatie staat
het bouwen aan duurzame relaties centraal, met elkaar en met de wereld. Tijdens ontdekken &
ervaren gaan we met de leerlingen aan de slag met de reguliere schoolvakken. Hierbij werken we
aanbodgericht. Bij inspiratie werken we met thema’s waarin de leerling zelf zijn eigen leervraag mag
onderzoeken en uitwerken; er wordt vraag gestuurd gewerkt. Hierbij wordt voelen, zien, denken en
doen ingezet om kwaliteiten en competenties te ontwikkelen. Bij het hoofdstuk onderwijs leest u
hier meer over. Omdat onze samenleving continue in beweging is en wij als Compass daar goed in
willen meebewegen blijven wij kritisch naar ons onderwijs kijken door hier periodiek op te
reflecteren.
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2.3 Grondslag
Compass is een school voor atheneum, havo en vmbo-tl op rooms-katholieke grondslag. De
universele menselijke waarden zijn ook in deze tijd richtsnoer voor het pedagogisch handelen. Deze
waarden dienen als grondgedachte voor de omgangsvormen, afspraken en regels die op de school
gehanteerd worden. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen de ander benadert met respect en
inachtneming van de waarden van Compass. De school wil in deze optreden als partner in de
opvoeding van leerlingen. Compass streeft erna dat leerlingen zich op hun gemak voelen. Het
saamhorigheidsgevoel strekt zich uit van leerlingen onderling tot personeel en ouders. Alle
geledingen van de schoolgemeenschap dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van het kind naar jongvolwassene.
2.4 Waarom de naam Compass?
Compass geeft aan dat iedere leerling zijn eigen windrichting heeft, kiest, vaart om de eigen koers te
bepalen en de persoonlijke doelen en het einddoel te bereiken.
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3 Compass in de praktijk
Compass gaat ervan uit dat leerlingen van nature nieuwsgierig zijn. Dat ze op zoek gaan naar de
vraag achter de vraag, dat ze zich verwonderen en onderzoek doen naar onderwerpen van eigen
keuze of die zijn aangereikt. Leerlingen die actief op zoek gaan naar hun eigen ‘ik’ en willen groeien
in hun kennis, vaardigheden en attitudes. Wij als Compass begeleiden de leerling bij het
beantwoorden van de vragen die hij of zij onderweg tegenkomt.
Compass bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Naast het niveau heeft een leerling
vaardigheden nodig waarmee hij zich voorbereidt op de maatschappij. Met deze kennis en
vaardigheden wordt een leerling zich bewust van zijn rol binnen de samenleving. De leerling leert om
zijn plek in de samenleving te vinden vanuit zijn eigen overtuiging en waarden.
3.1 Opbouw lesprogramma
Een lesdag op Compass heeft een duidelijke structuur. De lesdagen zijn van 8.30 uur tot 15.45 uur,
alleen de dinsdag is tot 13.00 uur. Het schooljaar is opgedeeld in perioden, waarbij elke periode
wordt afgesloten met een groeiweek.
Een lesdag begint altijd met een relatiemoment. Een lesdag bij Compass bestaat voor een deel uit
lessen waarin vak inhoud en vaardigheden aan bod komen en een deel uit verwerkingsmomenten.
Tijdens verwerkingsmomenten zijn de leerlingen bezig met verwerking van de leerstof (een overzicht
van het rooster of de jaarplanning treft u verderop in de schoolgids aan). De studieplanner geeft
structuur aan dit verwerkingsmoment, zodat leerlingen gericht aan de slag kunnen met opdrachten
en inhoud.
Gedurende de dag is er voldoende tijd voor het verwerken van opdrachten. Mocht een leerling zijn
huiswerk niet afkrijgen tijdens verwerkingsuren, dan zal de leerling dit thuis moeten afronden. Indien
er achterstand optreedt in maak- en leerwerk dan zal de leerling dit op dinsdagmiddag op school
moeten afronden.
3.2 Het onderwijs
Zoals eerder beschreven wordt het onderwijs bij Compass
aangeboden door aanbod- en vraag gestuurd onderwijs. Dit
onderwijs sluit aan bij de kerndoelen van de SLO en de
referentieniveaus. Het vraag gestuurd onderwijs gaat uit van de
holistische benadering, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid
van de leerling geprikkeld wordt. De leerling leert hoe hij
vraagstukken kan aanpakken en wordt hiermee voorbereid op
het aangaan van vragen die hij in de maatschappij zal
tegenkomen. De leervraagcyclus staat hierbij centraal.
De leervraagcyclus kent zes fases: 1) inspiratie, 2) brainstormen,
3) keuzes maken, 4) doen, 5) zichtbaar maken en 6) reflecteren.
Aanbodgestuurd onderwijs gaat uit van het principe van Ontdekken & Ervaren. Dit houdt in dat er
een relatie wordt gelegd met de leerstof en de wereld om ons heen. Ook zal de leerling actief met de
leerstof aan de slag gaan en deze direct toepassen. Hierdoor krijgt de leerstof de gewenste betekenis
en zal het leerrendement optimaal zijn.
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3.2.1 Groei(weken)
Komend schooljaar zijn er 6 groeiweken waarin leerlingen vaardigheden
ontwikkelen, investeren in persoonlijke onderwerpen waarin aandacht is
voor hun eigen bestemming in de wereld.
Doelen groeiweken: leerlingen van Compass leren o.a. hoe je flexibel je
kunt opstellen; wat goed samenwerken inhoud en bouwen ze aan hun
zelfstandig leervermogen. Dit is van waarde om hun leerproces te plannen
en naar een hoger niveau te tillen, de voortgang te bewaken en leren wat
valkuilen zijn. Vaardigheden waaraan aandacht wordt besteed in het
schooljaar 2021-2022:










Studievaardigheden
Samen leren
Presenteren
Ict-vaardigheden
Bronnenonderzoek
Zelfinzicht
Motivatie
Conflictbeheersing
Creatief denken

Tijdens de groeiweken hebben we naast bovengenoemde onderwerpen ook aandacht voor het
thema dat in die periode centraal staat. De thema’s voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn:







Talent
Experiment
Media
Toerisme
Diversiteit
(De thema’s worden jaarlijks gekozen door leerlingen).

De groeiweken zijn bijzondere en interessante weken en waarin de vakken ook vakoverstijgend
samenwerken. Bij iedere groeiweek worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. De leerlingen
presenteren dan wat ze hebben gemaakt of hebben geleerd.
3.2.2 Relatie
Compass gelooft in de kracht van relatie. Een goede verbinding met je medeklasgenoten, het contact
met docenten, maar ook wij als school met ouder(s) en verzorger(s) voor een juiste openheid en
afstemming met elkaar.
Relatie is de bouwsteen die ertoe leidt dat een ieder gezien en gehoord wordt en er toe doet.
Dagelijks starten we de ochtenden met een relatiemoment, waarin we het welzijn van de leerlingen
kunnen peilen en bouwen aan de verbinding met elkaar.
Doelen relatie: leerlingen ontdekken en ontwikkelen sociale vaardigheden en executieve functies,
welke kwaliteiten zij bezitten/nodig hebben en hoe zij deze kunnen ontwikkelen. Leerlingen doen
oefeningen en activiteiten om tot een goede groepsvorming te komen en deze te borgen.
Leerlingen van Compass worden geacht met respect naar elkaar, de docent, een ander en omgeving
te communiceren en te handelen. Relatiemomenten geven ruimte aan actualiteiten.
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3.2.3 Ontdekken en Ervaren
Doelen Ontdekken en Ervaren (hierna O&E): leerlingen doen kennis en vaardigheden op, die zij
weten toe te passen binnen de maatschappij. Door deze kennis en vaardigheden in situaties te
ervaren wordt de leerling uitgedaagd om de wereld actief te onderzoeken. De leerling leert ook de
relevantie van het leergebied te begrijpen. De natuurlijke nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
Bij O&E zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe
ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig te denken en te handelen. Ze leren
initiatieven te nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het
leren én ze leren van en mét elkaar. Binnen O&E wordt gewerkt aan het curriculum, dit curriculum
bevat de landelijk verplichte vakken en inhoud en wordt gevormd door de kerndoelen. Deze
kerndoelen zijn het uitgangspunt bij het vak O&E. Tijdens de lessen zijn de doelen helder en wordt er
gewerkt om deze doelen te behalen.
De docent zet verschillende didactische processen in om dit te behalen. Kennis wordt met inzet van
boeken en documentatie aangeboden, waarbij de rol van de docent wisselt van kennisoverdrager,
inspirator tot coach. De laptop is inzetbaar daar waar de verdieping wordt gezocht. Zo ook kan de
bibliotheek worden bezocht om verdiepende literatuur te vinden.
Aan de basis van het vak ligt een vakwerkplan, waarin de gehele leerlijn voor dat vak zichtbaar is. Dit
houdt in dat de kerndoelen vanuit de basisvorming van de onderbouw doorbouwen naar de
eindtermen voor het eindexamen. Daar waar onderwerpen elkaar raken, wordt de verbinding
gezocht en worden vakoverstijgende projecten gerealiseerd.
Binnen Compass werken we met een 2 jarige brugklas. Dit houdt in dat binnen de vakken er
voldoende aandacht is voor differentiatie op niveau: vmbo-tl, havo en atheneum. Leerlingen kunnen
in overleg met de docent altijd zichzelf uitdagen om doelen op een hoger niveau te proberen en te
behalen.
Naast de inhoudelijke lessen is er in de verwerkingsmomenten ruimte om de stof te automatiseren,
te verwerken of te maken. De verwerkingstijd vindt onder schooltijd plaats.
3.2.4 Inspiratie
Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van lucht naar de longen. In de spreektaal
wordt inspiratie gebruikt als synoniem voor ideeën hebben, bezieling, ingeving en enthousiasme. Het
is een bewustzijnstoestand, waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen
beschikt en schijnbaar moeiteloos problemen oplost, oplossingen aandraagt of ideeën genereert. De
belangrijkste reden voor inspiratie is verwondering over het universum, de wereld en de plaats van
de leerling hierin.
Hierbinnen wordt er gekozen voor betekenisvol leren. Dit houdt in dat het onderwerp van een
inspiratiemoment aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Aansluiten bij de
belevingswereld betekent overigens niet dat er geen (abstracte) onderwerpen, vaardigheden of
kennis kunnen worden aangeboden, die nieuw zijn voor de leerling. Het gaat erom dat er bij de keuze
van een onderwerp of thema wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau (de denk- en
ervaringswereld) van leerlingen, waarbij we inzetten op kritisch en creatief denken bij leerlingen.
Doelen Inspiratie: Iedere week is er een inspiratiemoment, waarin we een intrinsiek verlangen naar
groei bij leerlingen willen stimuleren, daarom is er in dit vak ruimte voor vraag gestuurd onderwijs.
Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en ze hebben vragen over onze wereld en tijdens het
inspiratiemoment kunnen ze hiermee aan de slag. Leerlingen leren vraag gestuurd te werken met
behulp van de leervraagcyclus.
7

Zij gaan leren een standpunt in te nemen, hun leervragen te formuleren, initiatieven te nemen, eigen
keuzes te maken, een product te maken en dit in toenemende mate zelfstandig uit te voeren. Wij
bieden hierbij ondersteuning en stellen de leerlingen in de gelegenheid om zich deze werkwijze eigen
te maken. De leervragen en de verwerking daarvan zullen gekenmerkt worden door een toenemende
complexiteit. Leerlingen werken met de leervraagcyclus om hun eigen gekozen onderwerp te
verkennen en te onderzoeken. Dit houdt in dat je niet meevaart op een onderwerp in je groep, maar
dat jij als leerling iets kiest wat jij interessant vindt. Dit houdt ook in dat je jezelf leert uit te dagen om
in je eindproduct wisselingen aan te brengen. Een PowerPoint eigen maken is een mooi resultaat,
maar het maken van een blog, vlog, serious game, het bouwen van een website, online spel, een
bordspel, kunstwerk, moodboard of dergelijke is ook mogelijk. Binnen dit vak leer je niet alleen
onderzoeksvaardigheden, maar ook om de verwerking ervan in een creatieve vorm te gieten.
Bij Compass wordt een omgeving gecreëerd, waarin de leerling wordt geïnspireerd. Leerlingen
krijgen daarom van alles aangereikt waarover ze kunnen nadenken, waarin ze stelling kunnen nemen
en dat ze zal aanzetten om verder op onderzoek uit te gaan. In leerjaar één is het vooral van belang
dat leerlingen leren te werken met de leervraagcyclus en alle stappen leren nemen om zelf
onderzoek te doen en hun resultaten te verwerken. De docent geeft feedback op het proces en
product in hun inspiratieplan. In leerjaar twee is het vooral van belang dat leerlingen steeds
zelfstandiger de leervraagcyclus doorlopen en met name ook leren reflecteren. In leerjaar 3 wordt
van leerlingen verwacht dat ze zelfstandig de leervraagcyclus kunnen doorlopen, dat ze gegronde
keuzes maken voor een nadere te onderzoeken onderwerp, maar vooral dat ze werken vanuit hun
eigen motivatie, interesse en inzet. In leerjaar 4 wordt de verbinding gelegd met LOB om je eigen
toekomst gericht onder de loep te nemen. Zo ook zal het profielwerkstuk, zijn plaats krijgen in het
vak Inspiratie.
3.2.5 Kunst en Cultuur
Hoe mooi is het dat leerlingen op Compass hun eigen interesse en vaardigheden ontwikkelen binnen
het vakgebied Kunst en Cultuur. In het voortgezet onderwijs ontleent het leergebied zijn inhoud in de
eerste plaats aan de kunstzinnige disciplines: muziek, dans, drama en de beeldende vakken
handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen en audiovisuele vorming. Binnen Compass laten we
daarom leerlingen kennismaken met kunstzinnige en culturele uitingen en diversiteit in de
Nederlandse samenleving en de diverse culturen in de wereld.
Zij verkennen en exploreren daarbij hun eigen mogelijkheden en kunnen deze ook inzetten in de
schoolband: Exploration.
In Klas 1 en in klas 2 volgen de leerlingen twee uur Kunst en Cultuur en één uur muziek per week.
Klas 3 heeft 1 uur CKV, daarin zit beeldend, muziek en dans. In leerjaar 4 staan geen uren in het
rooster opgenomen daar het geen eindexamenvak is op Compass.
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Doelen Kunst & Cultuur:
In het eerste leerjaar starten de leerlingen met de leervraagcyclus binnen het vak Kunst en Cultuur.
In het tweede leerjaar werken de leerlingen steeds zelfstandiger met de leervraagcyclus en ligt het
accent op reflectie. In klas 3 ligt het accent op het proces. Ze maken iets naar aanleiding van wat ze
gezien hebben. Ze zijn dan vrij in materiaalkeuze en techniek.

Het leergebied sluit aan op de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het
basisonderwijs. Dat betekent ook verdere uitwerking van de aandacht voor literaire expressie en
voor het cultureel erfgoed en voor de relatie tussen kunstuitingen en het dagelijks bestaan in al zijn
culturele diversiteit.
De leerlingen ontwikkelen vaardigheden in het gebruik van verschillende technieken. Ze leren de
mogelijkheden van de verschillende disciplines gebruiken. Er worden verschillende functies verkend:
uitdrukken van eigen gevoelens en ervaringen, vorm geven aan verbeelding en leren communiceren
door middel van beeld, geluid en (lichaams)taal. De leerlingen leren hun kunstzinnig werk op een
toegankelijke wijze aan anderen te presenteren en over het ontwerpproces te communiceren.
Daarbij en bij het gebruik van bronnen wordt de computer als hulp- en communicatiemiddel
gebruikt.
Behalve zelf vormgeven is kennismaken met de kunstzinnige en culturele uitingen van anderen van
belang. Dat geldt voor het werk van medeleerlingen, maar ook voor dat van professionele
kunstenaars. Leerlingen leren kunst te begrijpen en te waarderen. Tot het leergebied hoort daarom
ook een in het programma ingebedde kennismaking met verschillende kunstuitingen door bezoeken
aan tentoonstellingen en uitvoeringen. Doel is dat alle leerlingen met verschillende soorten
professionele uitingen kennismaken. Door de bezoeken op school voor te bereiden en de ervaringen
te verwerken, worden ze in het perspectief van de doelen van het leergebied geplaatst. Ervaringen
met het eigen werk en het werk van anderen kunnen in een portfolio worden vastgelegd met behulp
van schriftelijke, visuele of auditieve middelen.
3.2.6 Lichamelijke opvoeding
Binnen Compass staat de ontwikkeling en groei van leerlingen centraal. Iedere leerling bewandelt zijn
eigen weg waarmee de ontwikkeling geoptimaliseerd wordt. Binnen het vak lichamelijke opvoeding
(LO) is dit niet anders. We streven naar een opzet waarbij iedere leerling een maximale ontwikkeling
in de sport weet te realiseren. Om dit te bereiken, proberen we naast de ontwikkeling, enthousiasme
en plezier in sporten terug te brengen.
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Met de digitalisering van de huidige leefwereld, zal de aansporing om te sporten helaas steeds
minder worden. Als sectie LO hebben we als doel/plicht dit verschijnsel tegenstand te bieden
Doelen LO: de leerlingen leren zich te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit
gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele
ontwikkelingen in de bewegingscultuur en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.
Iedere leerling begint zijn ontwikkeling vanuit een ander startniveau. Bij een klassikale aanpak zal de
ontwikkeling van een groot aantal leerlingen stagneren. Differentiëren is daarom van essentieel
belang. De positieve ervaringen die leerlingen ondervinden bij het sporten op een gepersonaliseerd
niveau, zal de motivatie van de leerlingen doen stijgen.
Bij Compass laten we ontwikkeling zien binnen de volgende speerpunten:
Bewegen verbeteren: de leerlingen verbeteren zich in een breed scala aan bewegingsactiviteiten.
Het gaat hierbij met name om het wendbaar leren hanteren van de grondbeginselen, zodat ze
voldoende basis hebben om die elders uit te kunnen voeren. Bij Compass proberen we een zo
gevarieerd mogelijk bewegingsaanbod te realiseren. Dit aanbod loopt uiteen van voetbal en tennis,
tot snorkelen en beachvolleybal.
Bewegen regelen: de leerlingen moeten zich ook oriënteren op een aantal regelende aspecten.
Hierbij kan gedacht worden aan inrichten, hulpverlenen, coachen/begeleiden, jureren en
organiseren.
Gezond bewegen: de leerlingen moeten leren veilig te bewegen en plezier te hebben aan
inspanning. Ze moeten ook leren hoe ze door bewegen fitter kunnen worden.
Bewegen beleven: leerlingen moeten betrokken raken bij de lessen en gericht raken op hun eigen
ontwikkelingsmogelijkheden. Beleving van de lessen is voorwaarde om te komen tot leren en
ontwikkelen. Een juiste wijze van omgaan met elkaar, regels en materialen maakt daar deel van uit.
Het uiteindelijke doel is dat leerlingen graag willen bewegen, willen ontwikkelen en nieuwsgierig
worden naar hun verdere mogelijkheden.
3.2.7 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
We willen die school zijn die midden in de samenleving staat en duurzame verbindingen kent met
haar omgeving. Alleen op die wijze kunnen de werelden van maatschappij, arbeid, onderwijs en
jongeren bijeenkomen en op elkaar worden afgestemd.
In het LOB-traject bij Compass bepalen de ambities van leerlingen ons systeem en niet andersom.
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Natuurlijk zullen er zaken aangeboden worden voor alle leerlingen, maar de leerling is vooral zelf aan
zet. Individuele ontplooiing gaat hand in hand met het bewust zijn van de omgeving en hier hebben
we in ons programma veel ruimte voor, gericht op Brunssum, Parkstad, de Euregio en de wereld. We
prikkelen de leerlingen en inspireren ze om zich verder te ontwikkelen, om zo een waardevolle
bijdrage te leveren aan onze samenleving. Eigen initiatief en activiteiten willen wij graag zien en
zullen we ondersteunen.
Doelen LOB: de leerlingen leren met aandacht voor zichzelf naar zichzelf kijken. De leerling levert een
toekomstplan én een alternatief af. De leerling staat stil bij alle keuzes onderweg (vakken, stages,
inspiratievragen). De leerling kan zelfstandig functioneren in de wereld en kan een positieve bijdrage
leveren aan onze wereld.
Het team van het Compass vindt LOB heel belangrijk en wil dit overbrengen op leerlingen, ouders en
de buitenwereld. Als leerlingen het belang van hun eigen LOB zien dan zullen ze ook bereid zijn zich
ervoor in te zetten. Leerlingen waarbij dit niet vanzelf gaat zijn erbij gebaat dat de docent het nut en
het doel goed uitlegt. Het LOB-traject doet een leerling op de eerste plaats voor zichzelf! De leerling
maakt weloverwogen keuzes voor een profiel, voor een vervolgopleiding en verdere loopbaan.
Daarnaast maakt de leerling een portfolio over zijn/haar eigen ontwikkeling bij Compass en kan
zichzelf goed presenteren (verbaal en schriftelijk) bij een vervolgopleiding.
Tijdens het relatiemoment gaat het er vooral om dat de leerling zichzelf goed leert kennen, dat hij
ontdekt wat hij leuk vindt en ontdekt waar hij goed in is. Op basis daarvan kan de leerling beslissen
welke richting het beste past. Om die richting te kiezen, moet de leerling natuurlijk ook weten welke
mogelijkheden er allemaal zijn voor opleidingen en beroepen. Daar gaat de leerling zich mee bezig
houden tijdens het relatiemoment op de dag dat LOB centraal staat. De 5 loopbaancompetenties
waaraan gewerkt worden, zijn: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie,
(zelf)loopbaansturing en netwerken.
Leerlingen gaan stages lopen, samen aan de slag met een personal coach, op excursie naar
opleidingen en bedrijven, gastsprekers die iets komen vertellen over hun eigen beroep enz. Zo zal
uiteindelijk de versluiering verdwijnen en zal de leerling een steeds duidelijker beeld krijgen van wat
hij interessant vindt. Samen met de kennis over eigen capaciteiten en waarden zal dit leiden tot
gedegen afwegingen en goede keuzes.
Bij Compass is er een doorlopende leerlijn LOB van klas 1 tot en met 3 en mavo 4. In de gezamenlijke
bovenbouw met Grotius, Vrije School Parkstad en Compass wordt ook LOB aangeboden aan onze
leerling. Het gehele programma bestaat uit:
Aandacht voor LOB zal in de onderbouw aanbod komen binnen het Relatiemoment, maar ook bij
inspiratie is er ruimte voor LOB;




Coaching-traject van brugklas tot examen door de eigen/zelfde coach (Dit is een streven
echter door omstandigheden kan hiervan worden afgeweken;
Ouders zijn ook heel belangrijk binnen het LOB traject en zullen dan ook bij LOB betrokken
worden;
Examentraject met eindwerkstuk (inclusief, stage en profielwerkstuk).
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3.3 Coach
Iedere leerling wordt gekoppeld aan een coach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om
het leerproces en de sociale-emotionele ontwikkeling van de leerling. Wekelijks is er een "één-opéén gesprek" tussen de leerling en de coach. Samen met de coach worden vorderingen en valkuilen
besproken en (persoonlijke) leerdoelen vastgelegd. Met de coach kunnen ook andere zaken
besproken worden die voor de leerling van belang zijn. De coach is voor de leerling een maatje voor
een schooljaar en begeleid hem of haar in het groeiproces.
Per klas zijn er 2 coaches:
CO1a: mevr. L. (Letty) Kok en mevr. L. (Linda) Hannen
CO1b: mevr. N. (Nancy) Wojciechowski, mevr. J. (Julia) Poussart
CO2a: dhr. R. (Ron) Daelemans en dhr. T. (Tjerk) van Zuijlen
CO2b: dhr. S. (Sander) Metsemakers en dhr. P. (Peter) Kleinjans
CO3a: mevr. S. (Sonja) Willems, dhr. B. (Bora) Uludag
CO3b: dhr. B. (Brian) Horsch, mevr. M. (Miranda) Kessel
CO4a: dhr. T. (Tom) Bremen

3.4 Ouders
Ouders zijn voor Compass een waardevolle gesprekspartner bij de ontwikkeling en voortgang van de
leerling. Samen zorgen wij voor een groei om uw kind, onze leerling, datgene mee te geven wat
nodig is op weg naar hun toekomst.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) is de coach het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die de leerling
betreffen. Heeft u vragen of wilt u in gesprek met de coach, dan kunt u telefonisch of per mail een
afspraak aanvragen. Ouders zijn van harte welkom om de resultaten van hun kind te komen
bewonderen in de groeiweken. Meer informatie over de persoonlijke groei treft u onder paragraaf
4.3. Daarnaast waardeert Compass uw inzet in het participeren bij activiteiten en bij het delen van
uw kennis en expertise. Ook krijgen ouders de mogelijkheid om te participeren in de ouderraad en
medezeggenschapsraad.

12

4 Zicht op ontwikkeling
De leerling staat centraal en het onderwijs wordt geordend rondom de leerling. Binnen dit onderwijs
zijn de kernwaarden: Groei, Relatie, Ontdekken, Ervaren en Inspiratie geformuleerd. Dit is het
fundament van dit onderwijsconcept.
4.1 Zicht op Compass
Voor iedere school is zicht op ontwikkeling van grote waarde om je visie en missie te kunnen
waarborgen. Een uitwerking van zicht op Compass is te vinden in het schooljaarplan 2020-2021 en
het schoolplan 2018-2022.
Gedurende het schooljaar nemen we een aantal enquêtes af om de tevredenheid de doelgroep van
ouder(s)/verzorger(s) te monitoren.
4.2 Zicht op de algemene ontwikkeling van de leerling
Elke leerling heeft een eigen coach. 1x per week vindt er een coachgesprek plaats waarbij de leerling
reflecteert op de voorafgaande week, het momentgesprek en kijkt uit naar de week erop. Dit wordt
gemonitord in Somtoday en It’s Learning. De leerling maakt een persoonlijk verslag waarop de coach
reageert. De coaches zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele groep.
Drie keer per jaar vinden er leerlingenbesprekingen plaats. Tijdens deze leerlingenbesprekingen
wordt het niveau van de verschillende leerlingen per vak bekeken. Aan het eind van het schooljaar is
er de mogelijkheid om het basisniveau van de leerling aan te passen. Hierbij wordt er gekeken naar
het totaalbeeld met als extra aandachtspunten de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde. Het
ontwikkelingsperspectief en de verwachte doorstroom wordt bijgehouden in Somtoday.
Drie keer per jaar krijgt de leerling een reisverslag. In dit verslag staat de ontwikkeling en afronding
per vak, feedback vanuit de vakken LO, K&C, Muziek en Inspiratie. Ontwikkeling op de vaardigheden,
feedback van de coach op de sociaal emotionele ontwikkeling en een zelfreflectie van de leerling.
Ouders worden 3x per jaar uitgenodigd voor een leerling-ouder/verzorger-coachgesprek.
Daarnaast vindt er 1x maandelijks contact plaats, telefonisch of per mail, vanuit de coach met
ouder(s)/verzorger(s) om zicht op ontwikkeling te houden.
Tweedejaars VMBO leerlingen krijgen in november een voorlopig advies. In maart wordt het
definitieve advies naar ouders en leerlingen gecommuniceerd.
Dit alles om de vorderingen op kennis, vaardigheden en attitudes zichtbaar te maken naar de
leerling, ouders en Compass als school. Bij het goed monitoren en begeleiden gelooft Compass dat
doubleren niet nodig is, tenzij er zich een uitzonderlijke situatie voordoet.
4.3 Zicht op leerontwikkeling- en resultaten
Compass werkt met een tweejarige brugperiode. Leerlingen komen binnen op het vastgestelde
niveau van de basisschool. Vanuit dit niveau krijgen leerlingen binnen Compass de ruimte om zich
verder te ontwikkelen. Mocht blijken dat een leerling meer aan kan, dan mag hij of zij op een hoger
niveau de lesstof gaan verkennen. Dit alles om de nieuwsgierigheid te blijven prikkelen en leerlingen
kansen te geven. Om zicht te krijgen op deze ontwikkeling en weten welke begeleiding nodig is,
monitoren we de voortgang en borgen we deze. Sommige onderdelen zijn eerder besproken maar
voor een compleet overzicht hieronder puntsgewijs benoemd.
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Ontdekken & Ervaren (aanbodgerichte vakken). Tijdens de lesuren van Ontdekken & Ervaren is er
aandacht voor de vakinhoud, zoals beschreven wordt in de onderwijsdoelen van SLO en de
eindtermen van het eindexamen.
Naast de inhoud uit de methoden en de verdieping door inzet van een medium worden deze vakken
ook daadwerkelijk ervaren. Leerlingen gaan naar buiten om te ontdekken, of worden verwerven met
de lesstof dat ze de abstractie ook echt gaan ontdekken en ervaren. Bijvoorbeeld met Biologie ga je
naar buiten, met Duits maak je een taaldorp, etc.
De docent volgt de ontwikkeling van de leerling en deze wordt in Somtoday vastgelegd.
Groei (vraaggestuurde vakken). Gaat uit van de intrinsieke motivatie van de leerling. Leerlingen leren
naar eigen tempo, interesse en niveau aan eigen geformuleerde leerdoelen in hun leerproces.
Voor de lesuren Muziek, Lichamelijke Opvoeding, Kunst & Cultuur,
Inspiratie en Verwerkingsmomenten wordt zo veel mogelijk de heterogene
groep nagestreefd.
De docenten van Lichamelijke Opvoeding, Muziek, Inspiratie en Kunst &
Cultuur houden de ontwikkeling per leerling bij.
Relatie
Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden en executieve functies, maar
ook welke kwaliteiten bezit jij en welke wil je als leerling ontwikkelen.
Tijdens de relatiemomenten (begin van de dag), checken leerlingen “in” om je gevoel uit te drukken.
4.4 Toetsing en Herkansingen
Bij Compass hanteren wij het principe van formatief handelen. Regelmatig vinden er meetmomenten
plaats zowel van formatieve aard alsook van summatieve aard. Een formatief evaluatie moment is
bedoeld om de leerling feedback en feedforward op zijn/haar voortgang te geven. Summatieve
evaluatiemomenten dienen als peilstok om inzicht te krijgen in de zojuist genoemde voortgang. Deze
summatieve evaluatie moment worden gebruikt in het bevorderings- en determinatieproces.
Op deze manier kun je als docent bijsturen op het leerproces van de leerling.
Herkansingen vinden plaats in de groeiweken. Er kunnen maximaal 2 vakken herkanst worden per
periode. Dit kan op vraag van de leerling, omdat deze graag een andere eind uitkomst ziet. Of op
advies van de docent dat een leerling geadviseerd wordt een toets te herkansen. Let op: indien een
praktische opdracht of een toets met een summatieve afronding niet eerder is ingeleverd, dan wordt
dit alsnog van de leerling verwacht en dan telt dit inleveren als 1 van de 2 herkansingen.
Voor de vakken:
Engels, Frans, Duits, Nederlands, Biologie, Geschiedenis, Nask, Aardrijkskunde en Economie zijn er
5 summatieve afrondingen.
Voor Wiskunde gaat het om 7 summatieve afrondingen
Formatieve monitoring
Summatief
Beoordelingen
Feedback/Feed forward
Onvoldoende/voldoende/goed
Herkansbaarheid
n.v.t.
Ja
Vastlegging
It’s Learning
Somtoday
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Voor de vakken:
K&C, Muziek, Lichamelijke Opvoeding en Inspiratie
Summatief
Beoordelingen
Onvoldoende/voldoende/goed
Herkansbaarheid

Wordt per leerling besproken en bepaald door de docenten
vergadering.

Vastlegging

Somtoday/ It’s Learning en reisverslag

4.5 Zicht op lichamelijke ontwikkeling
De leerlingen in leerjaar twee worden kosteloos medisch onderzocht door een arts/verpleegkundige
die verbonden is aan de jeugdgezondheidszorg van de GGD. De leerlingen krijgen een uitnodiging om
deel te nemen aan dit gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is een vervolg op de
gezondheidsonderzoeken die plaatsvinden tijdens de basisschoolperiode. Bij het lichamelijk
onderzoek zal de aandacht vooral uitgaan naar veranderingen ten gevolge van de puberteit zoals
groei, lichaamshouding, gewichtstoename en seksuele ontwikkeling. Het aanbod van de GGD is
gebaseerd op vrijwillige deelname en acceptatie.
Indien nodig is voorlichting over voeding en lichaamsbeweging. Bij ongevallen en plotselinge ziekte
op school wordt indien dit nodig de GGD ingeschakeld mits dit door de ondersteuningscoördinator
van Compass wordt vastgesteld.
4.6 Overgangsnormen 2021-2022
Bevordering van klas 1 naar klas 2
Compass kent een tweejarige brugperiode. Gedurende deze twee jaar kan de leerling laten zien waar
hij/zij goed in is en wat hij/zij allemaal in huis heeft om eventueel bevorderd te worden naar een
hoger niveau. Door ruim de tijd te nemen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze
brugklasleerlingen, zijn wij beter in staat om het juiste opleidingsniveau voor het kind in te schatten.
Uitgangspunt is het perspectief op ontwikkeling. Dat wil zeggen dat er altijd wordt gekeken of er
groei te verwachten is naar het beoogde niveau.
Doorstroom naar een hoger niveau kan tijdens het schooljaar en aan het einde van het schooljaar.
Voor alle vakken of voor een aantal. Een enkel vak volgen op een lager niveau heeft niet de voorkeur
maar wordt ingezet als maatwerk.
Bevordering van klas 2 naar klas 3
In principe gaan de leerlingen van klas 2 die aan de gestelde eisen voldoen op het einde van het
schooljaar over naar klas 3. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 2 voldoen aan de eisen
stromen door naar een lager niveau klas 3. In uitzonderlijke gevallen kan er worden gedoubleerd in
klas 2. Een leerling die doubleert volgt in principe het gehele programma van het jaar dat hij
overdoet.
Voorwaarde 1
a) Vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, nask,
economie.
b) Bevorderingseisen: Minimaal 8 vakken voldoende afgerond*.
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Zijn 6 of 7 vakken voldoende afgerond dan is de leerling reglementair niet bevorderd. In dat geval
bepaald de vergadering. Hierbij wordt extra de nadruk gelegd op voorwaarde 2 en 3.
*Wanneer een vak 5 evaluaties kent, is het vak voldoende afgerond als 3 van de 5 evaluaties
voldoende zijn. Het vak wiskunde kent 7 evaluaties, is het vak voldoende afgerond als 4 van de 7
evaluaties voldoende zijn.
Voorwaarde 2
De leerling heeft een positieve ontwikkeling laten zien bij de vakken:
-

Tekenen/handvaardigheid
Muziek
Lichamelijke opvoeding
Inspiratie

Voorwaarde 3
De leerling heeft een positieve ontwikkeling laten zien bij verschillende vaardigheden:
-

Algemene vaardigheden
Sociaal emotionele vaardigheden
Leerstrategieën

De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de
vastgestelde bevorderingsnormen.
Bevordering van klas 3 VMBO-TL naar klas 4 VMBO-TL
In principe gaan de leerlingen van klas 3 vmbo-tl die aan de gestelde eisen voldoen op het einde van
het schooljaar over naar klas 4 vmbo-tl. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 3 vmbo-tl
voldoen aan de eisen stromen door naar een lager niveau klas 4. In uitzonderlijke gevallen kan er
worden gedoubleerd in klas 3. Een leerling die doubleert volgt in principe het gehele programma van
het jaar dat hij overdoet.
Voorwaarde 1
a) Vakken: Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, wiskunde, biologie, nask1, nask2, economie,
maatschappijleer.
b) Bevorderingseisen:
Minimaal 8 vakken voldoende afgerond*.
Zijn 6 of 7 vakken voldoende afgerond dan is de leerling reglementair niet bevorderd. In dat geval
bepaald de vergadering. Hierbij wordt extra de nadruk gelegd op voorwaarde 2 en 3.
*Wanneer een vak 5 evaluaties kent, is het vak voldoende afgerond als 3 van de 5 evaluaties
voldoende zijn. Wanneer een vak 7 (wiskunde) evaluaties kent, is het vak voldoende afgerond als 4
van de 7 evaluaties voldoende zijn.
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Voorwaarde 2
De leerling heeft een positieve ontwikkeling laten zien bij de vakken:
-

CKV
Lichamelijke opvoeding
Inspiratie

Voorwaarde 3
De leerling heeft een positieve ontwikkeling laten zien bij verschillende vaardigheden:
-

Algemene vaardigheden
Sociaal emotionele vaardigheden
Leer strategieën

De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de
vastgestelde bevorderingsnormen.
Bevordering van klas 3 Havo/Vwo naar klas 4 Havo/Vwo
In principe gaan de leerlingen van klas 3 havo/vwo die aan de gestelde eisen voldoen op het einde
van het schooljaar over naar klas 4 havo/vwo. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 3
havo/vwo voldoen aan de eisen stromen door naar een lager niveau klas 4. In uitzonderlijke gevallen
kan er worden gedoubleerd in klas 3. Een leerling die doubleert volgt in principe het gehele
programma van het jaar dat hij overdoet.
Voorwaarde 1
c) Vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, nask1,
nask2, economie.
d) Bevorderingseisen:
Minimaal 8 vakken voldoende afgerond*.
Zijn 6 of 7 vakken voldoende afgerond dan is de leerling reglementair niet bevorderd. In dat geval
bepaald de vergadering. Hierbij wordt extra de nadruk gelegd op voorwaarde 2 en 3.
*Wanneer een vak 5 evaluaties kent, is het vak voldoende afgerond als 3 van de 5 evaluaties
voldoende zijn. Wanneer een vak 7 (wiskunde) evaluaties kent, is het vak voldoende afgerond als 4
van de 7 evaluaties voldoende zijn.
Voorwaarde 2
De leerling heeft een positieve ontwikkeling laten zien bij de vakken:
-

CKV
Lichamelijke opvoeding
Inspiratie
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Voorwaarde 3
De leerling heeft een positieve ontwikkeling laten zien bij verschillende vaardigheden:
-

Algemene vaardigheden
Sociaal emotionele vaardigheden
Leer strategieën

De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de
vastgestelde bevorderingsnormen.

4.7 Onderwijstijd
Leerlingen hebben recht op voldoende onderwijs (onderwijstijd). De overheid heeft de hoeveelheid
uren les (normuren) vastgesteld. Een normuur is niet gelijk aan een lesuur. Compass mag zelf
bepalen hoelang een lesuur duurt. Het aantal normuren is per onderwijsniveau verschillend:
-

vmbo (4 jaar): 3700 uur
havo (5 jaar): 4700 uur
vwo (6 jaar): 5700 uur

Het aantal normuren wordt berekend over een de gehele duur van de opleiding. Voor schooljaar
2021-2022 voorziet Compass in onderwijstijd naar leerjaar:

4.8 Doorstroomresultaten

18

In aanvulling op bovenstaande data. Voor leerjaar 3 afdeling havo is een leerling afgestroomd naar
het mbo. De keuze is bewust genomen door de leerling om eerder met het vakgebied en de
toekomstkeuze aan de slag te gaan. Om dezelfde reden heeft een vwo-leerling de keuze gemaakt
voor een andere scholengemeenschap.
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5 Begeleiding op school
In een school waar de betrokkenheid van allen zo belangrijk wordt gevonden, is het logisch dat de
leerlingenzorg ook een zorg van allen is. Soms kan het echter zijn dat een leerling net iets meer hulp
nodig heeft bij zijn leerproces.
5.1 Leerlingondersteuner
Leerlingen die problemen hebben met zichzelf, in de thuis- of schoolsituatie of elders, kunnen op
school hulp krijgen. Deze hulp kan op verzoek in strikte vertrouwelijkheid geboden worden.
Leerlingen kunnen zich naast hun coach ook wenden tot de leerlingondersteuner.
De leerlingondersteuner werkt in nauwe afstemming met de overkoepelende leerlingcoördinator van
Grotius, Vrije School Parkstad en Compass. De leerlingondersteuner van Compass is mevrouw S.
(Sonja) Willems.
5.2 Ondersteuningscoördinator
De leerlingcoördinator van Grotius, Vrije School Parkstad en Compass werkt samen met de
coördinatoren van de onder- en bovenbouw en neemt zitting in het ZAT (Zorg Advies Team). De
leerlingcoördinator werkt op basis van gemandateerde bevoegdheden en geeft gevraagd en
ongevraagd advies daar waar het om leerlingenzorg gaat.
Indien van toepassing zal de leerlingcoördinator de hulpvraag van de leerling bespreken met externe
hulpverleners (maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar, schoolarts) en zal de
interne en externe begeleiding van de leerling op elkaar worden afgestemd. Vooraf wordt altijd om
toestemming van de ouder(s)/ verzorger(s). De ondersteuningscoördinator is mevrouw N. (Natalie)
Colangeli.
5.3 Anti-pestcoördinator
Compass vindt het haar taak om naast het voeren van het sociaal veiligheidsbeleid ook een
aanspreekpunt te hebben voor leerlingen en ouders om pesten te melden. De anti- pestcoördinator
coördineert het pestbeleid op Compass en draagt zorg voor de beleving van veiligheid en welzijn van
onze leerlingen. Dit zodat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op Compass.
De anti-pestcoördinator is mevrouw S. (Sonja) Willems.
5.4 Preventiemedewerker
Veiligheid staat voorop als het gaat om de leerlingen en het personeel van Compass. Om dit te
waarborgen is er een preventiemedewerker opgeleid bij Compass. De preventiemedewerker is de
heer P. (Peter) van Rijmenam (Uitvoerend gesteund door de heer F. (Frans) Linssen).
5.5 LOB-coördinator (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)
De LOB-coördinator begeleidt in samenwerking met de locatiedirecteur, coaches en vakdocenten, de
leerlingen bij het kiezen van profielen (vakkenpakketten) en het bepalen van studie- en
beroepsrichtingen. De LOB-coördinator is: de heer B. (Brain) Horsch.
5.6 Vertrouwenspersoon
Bij Compass is door de schoolleiding een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze kan op verzoek
functioneren als aanspreekpunt, adviseur en bemiddelaar bij klachten. De vertrouwenspersoon is
bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de locatie: 045-5258616. De vertrouwenspersoon
op Compass is: de heer R. (Ron) Daelmans; r.daelmans@stichtinglvo.nl
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Het bevoegd gezag van de stichting LVO heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld voor alle LVOscholen (zie hiervoor de Reglementengids en de Klachtenregeling). Deze zijn bereikbaar via het
telefoonnummer: 046-4201212.
5.7 Veiligheidscoördinator
De veiligheidscoördinator voert de regie over het veiligheidsbeleid, stelt jaarlijks een plan van aanpak
op en evalueert het schoolveiligheidsplan en bespreekt dit met de teamleider en de
medezeggenschapsraad.
5.8 Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator is belast met de aanwezigheidsregistratie van leerlingen. De coördinator
neemt contact met ouders op mocht blijken dat dit nodig is bij afwezigheid. De verzuimcoördinator:
mevrouw L. (Lilian) Vijgen.
5.9 RT- coördinator
De coördinator Remediale hulp en Rekenen verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of
gedragsstoornissen. Met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties wordt onderzocht
bij welke zaken de leerling precies een probleem heeft. Op basis van de uitkomsten wordt een
handelingsplan met doelen opmaken, waarin ook de begeleiding voor een vaste periode wordt
vastgelegd. De RT- coördinator: mevrouw L. (Linda) Hannen
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6 Lessentabellen

7 Lestijden, vakantie en jaarplanning
7.1 Lestijden
Leerlingen worden geacht beschikbaar te zijn op schooldagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. De
feitelijke lestijden zijn:
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7.2 Lesuitval
Indien door omstandigheden de les van een docent geen doorgang vindt is het streven dat blokken
worden gewisseld in het lesrooster of een toezichthouder bij de klas wordt geplaatst. Deze
toezichthouder ziet erop toe dat de leerlingen tijdens dit uur kunnen studeren.
7.3 Pauzes
Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de kantine of op het schoolplein rond Compass. De
leerlingen mogen het schoolplein niet verlaten.
7.4 Aankomst school
Er wordt veel aandacht aan de veiligheid op school besteed: tijdens de pauzes wordt door docenten,
en conciërges toezicht gehouden in de kantine en op het schoolplein. De leerlingen komen 's
morgens via de fietsingang van de school binnen via de Heugerstraat of de fietsingang via het
Crijckelshof, om vervolgens hun fiets te stallen in de fietsenstalling.
Beide poorten wordt na het begin van het eerste lesuur gesloten. Bij de poort aan de Crijckershof is
camerabewaking om te voorkomen dat onbevoegden de school betreden. De leerlingen mogen het
schoolterrein niet zonder schriftelijke toestemming verlaten.
7.5 Vakantierooster en vrije dagen
5 oktober 2021
25 oktober t/m 29 oktober 2021
9 november 2021
24 december 2021 t/m 9 januari 2021
15 februari 2022
25 februari 2022
28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
18 april 2022
25 april 2022 t/m 6 mei 2021
26 en 27 mei 2022
31 mei 2022
6 juni 2022
11 juli 2022
22 juli 2022
25 juli 2021 t/m 2 september 2021

Dag van de Leraar, leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
Lesvrij
Kerstvakantie
Lesvrij
Lesvrij
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie inclusief Koningsdag 27 mei
Hemelvaart
Lesvrij
Pinkstermaandag
Lesvrij ivm leerlingbespreking
Lesvrij
Zomervakantie

7.6 Jaarplanning
Voor een gedetailleerde jaarplanning verwijzen wij naar de website. www.compass-lvo.nl
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8 Verzuim, Reglementen en Organen
8.1 Afspraken meldingen te laat komen
De school stelt ouder(s )/ verzorger(s) op de hoogte als een leerling te laat is.
8.2 Te laat
Indien een leerling drie keer te laat is, gaat de coach in gesprek met de leerling,
ouder(s)/verzorger(s).
De school nodigt de ouders uit voor een gesprek en maakt een aantekening in het digitaal
schooldossier. Is een leerling zes keer te laat, dan wordt een melding bij VSV gemaakt. Er wordt door
VSV een afweging gemaakt om in gesprek te gaan met de leerling op school. VSV bespreekt dan het
verzuim met de leerling en ouders krijgen hier bericht over. Bij aanhoudend verzuim van acht keer
worden leerlingen en ouders uitgenodigd door Bureau VSV op kantoor waar een vervolggesprek
plaatsvindt. Er worden afspraken gemaakt en de procedure uitgelegd bij aanhoudend verzuim. Dit
kan een Haltstraf zijn of het opmaken van een proces-verbaal. Er kan ook gekozen worden voor een
waarschuwingsbrief. Regionaal Bureau Leerlingzaken (hierna RBL) werkt via de MAS-methode
(Methodische Aanpak Schoolverzuim) De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen
van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in
strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp
voorop.
Indien een leerling te laat is voor een les, meldt hij/zij zich bij Lilian Vijgen waarna de leerling een telaat-briefje meekrijgt naar de les. In principe betekent te laat komen dat de leerling zich de volgende
ochtend om 08.00 uur op school meldt, in overleg met de onderbouwcoördinator kan hiervan
worden afgeweken. De ouders worden bij regelmatig te-laat-komen hiervan schriftelijk op de hoogte
gesteld.

8.3 Ziekte
Bij een ziekmelding met een frequentie van 1 tot 5 achtereenvolgende dagen of 5 incidentele dagen,
neemt de school contact op met de ouders. Bij een ziekmelding met een frequentie van 5 tot 10
achtereenvolgende dagen of incidentele dagen, neemt de school contact op met de ouders. De
school biedt intern extra zorg indien nodig, brengt dit indien daartoe aanleiding is in bij het ZAT (Zorg
Advies Team) (=knooppunt) of het ondersteuningsteam en bij een vermoedelijk ongeoorloofd
verzuim informeert de school het RBL. Bij een ziekmelding met een frequentie van 10 tot 20
achtereenvolgende of incidentele dagen maakt de school, indien daartoe aanleiding is, een melding
bij de jeugdarts. Indien de leerling wordt opgeroepen door de jeugdarts en de leerling geeft geen
gehoor aan deze oproep, dan maakt school een melding van ongeoorloofd verzuim aan het RBL.
8.4. Relatief wettelijk Verzuim
Bij ongeoorloofd verzuim van 6 registraties gedurende een periode van 4 weken: de school stelt de
ouders hiervan op de hoogte en meldt dit aan het verzuimloket van OCW-DUO.
8.5 Relatief preventief Verzuim
Elk ongeoorloofd verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek: de school
stelt de ouders hiervan op de hoogte en meldt dit aan het verzuimloket van OCW-DUO. Waarna de
melding bij RBL binnenkomt en zij het onderzoek starten.

24

8.6 Luxe Verzuim Vrije dagen zonder toestemming van de directie
Mocht het voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van luxe verzuim of vrije dagen zonder
toestemming van de directie, wordt dit gemeld aan het verzuimloket van OCW-DUO waarna de
melding bij RBL binnenkomt en zij het onderzoek starten.
8.7 Schorsing
De schoolleiding kan de leerling voor 1 dag schorsen. De rector beslist over meerdere dagen tot
schorsing. De schorsing wordt gemeld bij de inspectie en de ouders worden op de hoogte. Een
langere schorsing is alleen mogelijk in afwachting van een besluit tot definitieve verwijdering (zie ook
verder bij verwijdering).
8.8 Verwijdering van school
De school kan een leerling uitsluitend verwijderen nadat een andere school bereid is om de jongere
als leerling in te schrijven. De school dient dit te melden bij de RBL. De inspectie en de ouders
worden daarbij op de hoogte gebracht.
8.9 Dreigend schooluitval
Indien er sprake is van een dreigend schooluitval door achterliggende problematiek buiten ziekte,
dan meldt de school dit bij OCW-DUO en bij RBL. Verder onderneemt de school de volgende acties:
zij gaat in gesprek met de leerling en de ouders. De school maakt gebruik van de voorliggende
voorzieningen zoals bv. het ZAT of het ondersteuningsteam, inzetten van schoolmaatschappelijk
werk, het geven van schoolloopbaanbegeleiding en het afnemen van een beroepskeuzetest.
Mochten deze voorzieningen ontoereikend zijn, dan komt de RBL, na overleg met school, in actie.
8.10 Voortijdig wettelijk schoolverlaten
Bij jongeren die een aaneengesloten periode van 1 maand zonder geldige reden geen onderwijs
volgen meldt de school dit aan het verzuimloket van OCW-DUO, waarna een protocol wordt gestart.
8.11 Algemeen
Zodra een school melding van schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten doet, stelt de
leerplichtambtenaar/RMC-consulent een onderzoek in. Hierbij is het belangrijk dat inzichtelijk is
welke acties de school zelf heeft ondernomen om het verzuim of voortijdig schoolverlaten te
voorkomen. De school heeft tenminste voorafgaand aan de melding met jongere en eventueel
ouders/verzorgers de oorzaken van het verzuim en dreigende schoolverlaten onderzocht en
besproken. Vervolgens kan de leerplichtambtenaar/RMC-consulent met de beschikbare informatie
samen met de school, jongere en ouders een vervolgaanpak uitwerken.
8.12 Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt hij zich altijd bij de onderbouw- of
bovenbouwcoördinator: Indien de coördinator afwezig is, meldt de leerling zich bij de teamleider de
heer P. (Peter) van Rijmenam. De resterende tijd van de les verblijft de leerling dan in op het
leerplein van de unit of eventueel in een andere ruimte die hem wordt aangewezen. Na verwijdering
uit de les wordt steeds een lesverwijderingsformulier ingevuld dat wordt toegevoegd aan het
leerlingendossier van de betrokken leerling. De coach ontvangt een kopie van dit formulier. De
onderbouwcoördinator of coach stelt afhankelijk van de ernst van de verwijdering de
ouders/verzorgers van de leerling hiervan op de hoogte.
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8.13 Reglementen Compass
Op Compass zijn de volgende algemene reglementen van toepassing:
Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van de
leerlingen vastgelegd.

Leerlingenreglement

Het Leerlingenreglement is een bijlage van het leerlingenstatuut. Het
is bedoeld om de dagelijkse gang van zaken op school op een goede
en veilige wijze te regelen.

Medezeggenschapsreglement Het medezeggenschapsreglement regelt de inspraak en
medezeggenschap van de leerlingen, de ouders en het personeel.
Privacyreglement

Het privacyreglement regelt de bescherming van de privacy van
personen waarvan gegevens zijn opgenomen in een
persoonsregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van
toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede de niet-geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn
opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 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 door de centrale directie vast te stellen
reglement op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Uw klacht wordt besproken met de direct betrokkene of de daarvoor
aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het
algemene telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een
bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die
uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het
niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u
doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO. De
klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie
Stichting LVO kunt u opvragen via het secretariaat.
Beide regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl > LVO >
Regelingen > Afhandeling klachten. Zo ook in deze gids achterin
vindbaar.

Examenreglement

Het examenreglement omschrijft de wijze waarop op Compass de
de schoolexamens en de centrale examens worden afgenomen.
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8.14 Beknopt leerlingenreglement van Compass
Om duidelijkheid te behouden, hebben we een beknopte versie van het leerlingenreglement
gemaakt. De belangrijkste punten:
1. Docenten en leerlingen benaderen elkaar met respect, zowel in woord als in daad.
2. Een leerling dient voor school van 08.00-17.00 uur beschikbaar te zijn tijdens schooldagen.
Dit o.a. in verband met roosterwijzigingen die in de loop van het schooljaar kunnen
plaatsvinden. Deze beschikbaarheid geldt ook voor lesvrije periodes.
3. Indien een leerling door ziekte of andere omstandigheden de lessen niet kan volgen, dient
een ouder of verzorger de school hiervan in kennis te stellen, telefonisch of via het daarvoor
bestemde formulier.
4. Indien een leerling gedurende de lesdag ziek wordt en naar huis wil gaan, meldt hij/zij zich bij
het Lilian Vijgen of Frans Linssen.
5. Indien een leerling te laat is voor een les, meldt hij/zij zich bij Lilian Vijgen waarna de leerling
een te-laat-briefje meekrijgt naar de les. In principe betekent te laat komen dat de leerling
zich de volgende ochtend om 08.00 uur op school meldt, in overleg met de
onderbouwcoördinator kan hiervan worden afgeweken. De ouders worden bij regelmatig telaat-komen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
6. Het gebruik van audio- en communicatieapparatuur is tijdens:
a) Lessen niet toegestaan (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de docent). Indien er
toestemming is van de docent dan is het geluidsniveau niet hoorbaar voor
medeleerlingen.
b) Verwerkingsuren onder voorwaarden wel toegestaan. De leerlingen werken de eerste
twintig minuten in stilte zonder muziek. Daarna is het gebruik van muziek toegestaan
indien het geluidsniveau niet hoorbaar is voor anderen. Er wordt gebruik gemaakt van
een vooraf samengestelde play-list door de leerling om zo het overmatig scroll-gebruik te
voorkomen.
c) Grote pauze toegestaan. Al vindt Compass het waardevoller als leerlingen investeren in
de relatie tussen leerlingen door middel van een gesprek.
d) Gebruik van audio- en communicatieapparatuur is in kleine pauzes niet toegestaan, de
telefoon ligt dan in het kluisje of zit in de tas. Indien een leerling binnen het gebouw
gebruik maakt van een mobiele telefoon of van een ander opnameapparaat (beeld en
geluid), wordt dit apparaat in bewaring gegeven bij de verzuimcoördinator.
7. Een leerling mag het schoolterrein voor het einde van zijn lessen slechts verlaten met
schriftelijke toestemming van de verzuimcoördinator en toestemming van ouder/ verzorger.
8. Leerlingen dienen na het einde van hun lessen zo spoedig mogelijk het schoolterrein en de
directe omgeving van de school te verlaten.
9. Eten en drinken is niet toegestaan in gangen en lokalen; om hygiënische redenen is het
gebruik van kauwgom in het schoolgebouw en op het schoolterrein niet toegestaan.
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8.15 Inspraak- en adviesorganen voor ouders en leerlingen
Gemeenschappelijke MR Compass/ Vrije School Parkstad.
De MR is te bereiken via de administratie van de locatie. Brieven gericht aan de secretaris van de MR
of aan één of meerdere geledingen van de MR kunt u mailen naar mr@compass-lvo.nl.
In de MR zijn gekozen:
- Voorzitter: nog te werven (oudergeleding)
- Mevrouw L. (Lisanne) Bex (Vrij School Parkstad)
- De heer F. (Frans) Linssen (OOP)
- De heer B. (Bram) de Wever (oudergeleding Compass)
- De heer B. (Bora) Uludag (secretaris/vicevoorzitter)
- Leerling van Compass: Anne van den Hove
- Leerling van VSP: Nathan Demas
De data waarop de MR bij elkaar komt, worden nader afgestemd met de MR van Het Grotiuscollege
en worden aan het begin van het schooljaar gepubliceerd op de website van Compass.
Ouderraad
De ouderraad van Compass bespreekt een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen met betrekking
tot de gang van zaken op school. Het is een positieve ontwikkeling dat ouders op deze manier hun
betrokkenheid bij de school kunnen laten blijken. Het overleg met deze groep zal jaarlijks een paar
maal plaatsvinden.
Leerlingenraad
De school heeft een leerlingenraad van, voor en door leerlingen. De leerlingenraad behartigt de
belangen van de leerling. De leerlingenraad heeft gestemd dat de voorzitter de afgevaardigde is voor
de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad komt bij elkaar wanneer de leden dat nodig vinden.
Heb je tips of opmerkingen meldt dit bij degene die vanuit jouw klas bij de leerlingeraad zit. De
leerlingenraad zal via de interne mededelingen melding maken als ze bij elkaar komen.

9 Leerlingenstatuut
9.1 . Algemeen
Artikel 1
Betekenis
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen. Het leerlingenstatuut biedt de
mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren.
Artikel 2
Begrippen
In dit statuut wordt bedoeld met:
De school: Compass, LVO-Parkstad te Brunssum;
Leerlingen: alle leerlingen die op de school staan ingeschreven;
Ouders: ouders van leerlingen van de school, voogden, feitelijke verzorgers of gelijkgestelden;
Personeel: al degenen, die aan de school zijn benoemd;
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Onderwijs ondersteunend personeel: personeelsleden van de school niet zijnde leden van de
schoolleiding, niet zijnde docenten, met een andere taak dan lesgeven;
Docenten: personeelsleden met een onderwijsgevende taak; daaronder mede begrepen eventuele
aanstaande leraren, die als stagiaires in de school les geven;
Schoolleiding:Rector: Mevrouw R. (Romy Keulen), Teamleider: De heer P. (Peter) van Rijmenam;
Bevoegd gezag: de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs;
Medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van de school, als bedoeld in artikel 3 van
de WMS;
Geleding: de volgende groeperingen binnen de school: personeel, leerlingen, ouders;
Klachtencommissie: een commissie die als beroepsinstantie dient bij klachten die betrekking hebben
op de school. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie een klacht
indienen over gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, dan wel het
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen;
Coach: docent die belast is met de begeleiding van een leerling of een groep leerlingen gedurende
het schooljaar;
Vertrouwenspersoon: personeelslid die op verzoek van een klager kan functioneren als
aanspreekpunt, adviseur en bemiddelaar bij klachten. Vertrouwenspersoon: De heer R. (Ron)
Daelemans.
Les: een in het rooster opgenomen onderwijsactiviteit: klassikale instructie, verwerking, inspiratie
etc.;
N.B. De in dit document gebruikte aanduidingen leerling, docent etc. worden steeds gebruikt voor
zowel vrouwelijke als mannelijke personen.
Artikel 3
Procedure
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door de leerlingengeleding van de MR. Een voorstel tot
wijziging kan tevens door de leerlingenraad, zes leerlingen, tien ouders of de schoolleiding worden
ingediend.
Artikel 4
Geldigheidsduur
Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee schooljaren vastgesteld door het bevoegd
gezag. Daarna wordt het opnieuw besproken in alle geledingen en weer, al dan niet gewijzigd of
aangevuld, voor een periode van twee schooljaren vastgesteld. Indien geen bespreking plaatsvindt,
wordt het leerlingenstatuut geacht opnieuw voor twee schooljaren te zijn vastgesteld, maar moet
het wel opnieuw aan de medezeggenschapsraad (geleding leerlingen) ter instemming worden
voorgelegd.
Artikel 5
Toepassing
Het leerlingenstatuut is van toepassing op en bindend voor de leerlingen, de ouders, het personeel
en het bevoegd gezag, onverminderd hetgeen geldt bij of krachtens de wet of de inhoud van de akte
van benoeming van het personeel.
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Artikel 6
Publicatie
Het leerlingenstatuut is opgenomen in de schoolgids. Op verzoek van de leerling/ouder kan hiervan
een papieren versie ter beschikking worden gesteld. Daarnaast wordt een exemplaar van de
schoolgids op school in volledige vorm voor iedereen ter inzage gelegd.
9.2 Grondrechten
Artikel 7

Vrijheid van uiterlijk

7.1
Een ieder heeft vrijheid van uiterlijk, zolang daarbij de fatsoensnorm, de doelstelling en
grondbeginselen van de school en de bepalingen van de wet in acht worden genomen.
7.2.
De schoolleiding heeft de bevoegdheid voorschriften te geven en te wijzigen ter zake van uiterlijk en
kleding van de leerlingen. Een leerling mag niet uit de les verwijderd worden op grond van zijn
uiterlijk, mits dit een verzorgde indruk maakt. De leerling dient zorg te dragen voor correcte kleding
(zie daarvoor kledingcode LVO) die in geen enkel opzicht aanstootgevend is (zulks ter beoordeling
van de schoolleiding). In voorkomende gevallen behoudt de schoolleiding zich het recht voor om
leerlingen naar huis te sturen om hun kleding aan te passen aan de gangbare opvattingen
dienaangaande. Indien een leerling naar huis gestuurd wordt, worden de ouders van te voren
hierover ingelicht.
7.3
De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen wanneer deze kleding aan bepaalde gebruiksof veiligheidseisen moet voldoen. De vakdocent controleert of de kleding voldoet aan de gestelde
eisen.
7.4
Voor de lessen lichamelijke opvoeding kan de school, onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
verder alleen een bepaalde kleur of kleurstelling van de kleding en dus niet een bepaald exemplaar
verplicht stellen. Voor de lessen lichamelijke opvoeding geldt: wit Compass shirt en zwarte broek.
Artikel 8
Recht op informatie
De leerlingen, wettelijk vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, dienen geïnformeerd te
worden over alle belangrijke zaken die spelen bij het schoolbeleid.
Daarnaast zal de schoolleiding alles in het werk stellen om de juiste informatie steeds aan de
betrokken leerlingen door te geven.
Artikel 9
Recht op privacy
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 door de centrale directie vastgestelde reglement,
op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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Artikel 10

Vrijheid van meningsuiting

10.1.
Iedere leerling heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten en dient daarbij de identiteit en de
doelstelling van de school te respecteren. Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te
respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn worden niet toegestaan.
10.2.
Iedere leerling die zich door een ander beledigd of gediscrimineerd voelt kan handelen kan dit melden
bij de coach/leerlingcoordinator/ schoolleiding.
Artikel 11

Bijeenkomsten (vrijheid van vergadering)

11.1
De leerlingen hebben het recht na voorafgaande aankondiging te vergaderen over zaken aangaande
het schoolgebeuren en daarbij gebruik te maken van de faciliteiten van de school.
11.2
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.
11.3
Anderen dan leerlingen worden alleen toegelaten op een bijeenkomst van leerlingen, als de
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.
11.4
De schoolleiding is verplicht voor een bijeenkomst van leerlingen een ruimte ter beschikking te
stellen, een en ander binnen de feitelijke mogelijkheden van de school.
11.5
De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze achter te
laten.
11.6
De gebruikers zijn verantwoordelijk en gezamenlijk en/of hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele
schade.
9.3 Regels over het onderwijs
Artikel 12

Het verzorgen van onderwijs door docenten

12.1
De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te geven.
12.2
Als een lid van het personeel naar het oordeel van een leerling of een groep leerlingen zijn taak niet
op een behoorlijke wijze vervult en men wil zich daarover beklagen dan kan dat bij de betrokkene
aan de orde worden gesteld.
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Wendt/wenden hij/zij zich tot de betrokkene, levert dit geen bevredigend resultaat op dan kunnen
achtereenvolgens de coach en een lid van de schoolleiding worden ingeschakeld. Deze neemt
vervolgens contact op met degene tegen wie bezwaar is gemaakt om te proberen tot een
aanvaardbare oplossing te komen. Betreft de klacht een lid van de schoolleiding dan wordt de klacht
gedeponeerd bij het bevoegd gezag.
12.3
De coach, de locatiedirecteur c.q. het bevoegd gezag geeft een mondelinge of schriftelijke reactie op
de klacht. Is deze reactie naar het oordeel van de leerling(en) of het personeelslid niet afdoende, dan
kan bij de klachtencommissie een klacht worden ingediend.
Artikel 13

Het volgen van onderwijs door leerlingen

13.1
De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken.
Indien de leerling voor een bepaald programma heeft gekozen dient hij de daaruit voortvloeiende
taken zo goed mogelijk en binnen de daarvoor vastgestelde tijd te verrichten.
13.2
De leerling heeft de plicht mee te werken aan een goede werk- en leefsfeer in de school. Hij houdt
zich daarbij aan het leerlingenreglement. Dit leerlingenreglement wordt ieder jaar zo nodig aan de
actuele ontwikkelingen aangepast.
13.3
Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert kan door de docent verplicht
worden de les te verlaten. De leerling dient zich dan te melden bij de leerlingcoordinator of coach.
De duur van de verwijdering is afhankelijk van wat de leerlingcoordinator bepaalt.
Artikel 14

Onderwijstoetsing

14.1
Toetsing van de leerstof kan geschieden door middel van vooraf aangekondigde formatieve toetsen
en summatieve toetsen.
14.2
Van een inleveropdracht (kan een toets zijn) moet het karakter van tevoren duidelijk zijn. De normen
voor de beoordeling worden door de leraar aan de leerlingen meegedeeld en zo nodig toegelicht.
14.3
Een inleveropdracht wordt tenminste één week van tevoren opgegeven. De docent zet de
desbetreffende opdracht in SomToday.
14.4
Een leerling krijgt een herkansing wanneer een missieopdracht of eindopdracht onvoldoende
afgerond wordt. Bij formatieve toetsing krijgt de leerling feedback, deze is niet herkansbaar. Bij
summatieve toetsing is herkansing mogelijk in overleg met de docent.
14.5
Een leerling heeft het recht op inzage in een gemaakte toetsing, nadat deze is beoordeeld.
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14.6
Van een werkstuk, spreekbeurt, practicum, het lezen van boeken e.a. dient van tevoren bekend te
zijn aan welke normen dit moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sancties er staan
op het niet of te laat verzorgen resp. inleveren ervan.
14.7
Een leerling die het niet eens is met de beoordeling van een toetsing, tekent eerst bezwaar aan bij de
docent. Wanneer blijkt dat er bij de correctie en beoordeling vergissingen gemaakt zijn, heeft de
leerling er recht op, dat deze hersteld worden. Is de reactie van de docent niet bevredigend, dan kan
binnen drie schooldagen de beoordeling gemotiveerd en schriftelijk aan de schoolleiding worden
voorgelegd. Na uitspraak is beroepsgang via de klachtencommissie mogelijk.
14.8
Een gemiste missie- en eindopdracht dient in te worden ingehaald. De leerling moet hiervoor contact
opnemen met de docent.
14.9
Wanneer door absentie van de betrokken docent een missie- en eindopdracht geen doorgang kan
vinden en de docent bij het begin van zijn afwezigheid geen nieuwe datum heeft vastgesteld, wordt
in de eerstvolgende les in overleg met de betrokken klas een nieuwe datum vastgesteld.
Artikel 15

Verwijdering op grond van leerprestaties

15.1
Het is niet toegestaan een leerling op grond van onvoldoende leerprestaties gedurende het
schooljaar van school te sturen. De schoolleiding kan aan een leerling wel een advies geven zich voor
een andere school of andere afdeling in te schrijven.
15.2
Wanneer een leerling onder normale omstandigheden twee keer in eenzelfde leerjaar, resp. in twee
opeenvolgende leerjaren blijft zitten, besluit de vergadering van docenten, dat hij de desbetreffende
school of afdeling definitief moet verlaten. Indien het een leerplichtige leerling betreft kan dit niet
geschieden dan nadat de leerling de toezegging heeft gekregen dat hij elders wordt toegelaten of
nadat hij van de leerplicht is vrijgesteld.
Artikel 16

Verwerkingsopdrachten

16.1
De docenten zorgen voor een redelijke totale belasting aan verwerkingsopdrachten.
16.2
De leerling die om enige reden niet in de gelegenheid is geweest om de verwerkingsopdrachten te
maken, meldt dit bij de aanvang van de les aan de docent. Indien de docent van de leerling de reden
waarom de leerling de opdrachten niet heeft kunnen maken niet aanvaardbaar acht kan de docent
een redelijke straf (zie ook onder artikel 25.1) opleggen. Indien de leerling het niet eens is met deze
maatregel, kan hij in beroep gaan bij achtereenvolgens de coach of de locatiedirecteur.
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9.4 Regels voor de school als organisatie
Artikel 17

Toelating

17.1
Het bevoegd gezag, gehoord de medezeggenschapsraad, stelt op voorstel van de schoolleiding de
criteria vast op grond waarvan een aspirant-leerling kan worden toegelaten tot de school, tot een
bepaalde schoolafdeling en tot een bepaald leerjaar.
17.2
De schoolleiding stelt een toelatingscommissie samen die de schoolleiding adviseert over de
toelating van aspirant-leerlingen. Deze commissie kan ook een beslissingsbevoegdheid worden
toegekend.
17.3
De schoolleiding draagt zorg voor voldoende informatie over de gang van zaken op school aan de
aspirant-leerling en zijn ouders.
17.4
Als een aspirant-leerling niet wordt toegelaten, dan deelt de schoolleiding dit besluit onder opgave
van redenen schriftelijk aan de betreffende aspirant-leerling en aan diens ouders mee.
17.5
De leerling en de ouders kunnen bij het bevoegd gezag binnen dertig dagen na dagtekening van de
gedagtekende schriftelijk bevestigde genoemde mededeling, schriftelijk om een herziening van deze
beslissing vragen.
17.6
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de schoolleiding, verneemt zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontvangen van het verzoek om herziening een beslissing al
dan niet na het horen van deskundigen. De schoolleiding kan zich over het herzieningsverzoek eerst
uitspreken nadat de leerling, en indien deze minderjarig is ook zijn ouders zijn gehoord en deze
inzage hebben gehad in alle betreffende regels, adviezen en rapporten.
17.7
De leerling heeft bij de start van het schooljaar recht op informatie over de levensbeschouwelijke
grondslag van de school en over de les- en leerprogramma’s. Van de leerling wordt verwacht, dat hij
de levensbeschouwelijke grondslag onderschrijft of tenminste respecteert.
Artikel 18
Aanplakborden
Er is een publicatiebord waarop de leerlingenraad, en leerlingen, zonder toestemming van de
schoolleiding vooraf, mededelingen en affiches van niet-commerciële aard kunnen ophangen, tenzij
de inhoud daarvan redelijkerwijs in strijd geacht kan worden met de grondslag of doelstelling van de
school, er sprake is van uitlatingen van discriminerende of beledigende aard of schending van
iemands privacy. Na toestemming van de schoolleiding heeft ook de individuele leerling het recht
mededelingen op het publicatiebord op te hangen.
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Artikel 19

Recht op medezeggenschap en leerlingenraad

19.1
In de geledingen van de MR hebben de leerlingen rechtstreeks medezeggenschap over het
schoolbeleid.
19.2
Aan de school is verder een leerlingenraad verbonden. De leerlingenraad handelt bij en krachtens
een reglement leerlingenraad.
19.3
Een leerlingenraad is bevoegd desgevraagd of eigener beweging advies uit te brengen aan de
schoolleiding en de medezeggenschapsraad, met name over die aangelegenheden die de leerlingen
in het bijzonder aangaan.
19.4
Voor activiteiten van de leerlingenraad worden door de schoolleiding drukfaciliteiten, apparatuur en
andere materialen in redelijke mate ter beschikking gesteld in overleg met de schoolleiding en voor
activiteiten, die betrekking hebben op de school.
19.5
Leden van de leerlingenraad kunnen voor hun werkzaamheden aan de schoolleiding om vrijstelling
van het volgen van lessen vragen.
19.6
Een leerling kan op grond van zijn/haar activiteiten in de leerlingenraad niet benadeeld worden, in
welke vorm dan ook.
Artikel 20

Leerlingenadministratie en privacybescherming

20.1
In het belang van de leerling is bovendien nog geregeld dat:
de leerling aan personeelsleden vertrouwelijke informatie mag verstrekken, waarover het betrokken
personeelslid een zwijgrecht heeft; mits dit niet vraagt om actie om een kind te beschermen of zo
nodig actie van buiten de school nodig is;
personeelsleden ook contacten mogen onderhouden met de ouder die daartoe door de leerling in
het bijzonder is aangewezen. Het feit, dat een personeelslid zwijgrecht heeft betekent niet dat hij de
plicht heeft te allen tijde te zwijgen over de vertrouwelijke informatie. Het personeelslid moet dan
tevoren duidelijk maken dat hij niet aan een zwijgplicht kan voldoen.
20.2
Het personeel is gerechtigd ook contact te onderhouden met de ouder die daartoe door de leerling
niet is aangewezen. Een en ander tenzij de betreffende ouder krachtens gerechtelijke beslissing van
dat contact is uitgesloten.
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20.3
Om deskundigheid van docenten en verbetering van het pedagogisch klimaat te bevorderen, kunnen
er filmopnames gemaakt worden. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik.
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 door het bevoegd gezag op grond van de wet
persoonsregistratie vastgestelde privacyreglement.
20.4
Gegevens van leerlingen worden opgenomen in een leerlingenregister(leerlingendossier).
20.5
Het leerlingenregister (leerlingendossier) staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
20.6
De schoolleiding wijst een onderwijs ondersteunend personeelslid aan dat verantwoordelijk is voor
het dagelijks beheer.
20.7
De leerling, over wie door derden zakelijke informatie ten behoeve van aanmelding of sollicitatie is
gevraagd, wordt van het gegeven antwoord op de hoogte gesteld. Dit geldt ook als de leerling de
school als referentie opgeeft. De docent die als referent wordt opgegeven dient van tevoren
gevraagd te worden.
20.8
Het bevoegd gezag, gehoord de medezeggenschapsraad, geeft op voorstel van de schoolleiding aan
welke gegevens van een leerling in het leerlingenregister opgenomen worden.
20.9
Een leerling, en indien minderjarig (i.c. de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebbend) zijn
ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers, heeft de bevoegdheid tot inzage van de gegevens
die over hem en/of zijn ouders genoteerd zijn en het doen van voorstellen aan de schoolleiding om
correcties aan te brengen.
20.10
De schoolleiding geeft binnen vijf schooldagen aan de betrokkene(n) te kennen of de gewenste
correcties al dan niet uitgevoerd zullen worden.
20.11
Indien de betrokkene(n) niet tevreden is/zijn met het antwoord van de schoolleiding kan/kunnen de
betrokkene(n) zich direct wenden tot de commissie van toezicht (zie privacyreglement).
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20.12
Het leerlingenregister is toegankelijk voor de:









LOB-coördinator;
schoolleiding;
coach
remedial teacher;
ondersteuningscoördinator;
intaker;
vertrouwenspersonen;
administratieve medewerkers.

Verder heeft niemand toegang tot het leerlingenregister, behoudens met uitdrukkelijke toestemming
van de schoolleiding en van de leerling; indien de leerling minderjarig is, is ook toestemming van de
ouder(s) vereist.
20.13
De leden van de commissie van toezicht hebben recht van inzage in de betreffende genoteerde
gegevens gedurende de behandeling van de klacht indien dit noodzakelijk is.
20.14
Behoudens wettelijke voorschriften worden de gegevens over een leerling vernietigd, nadat de
leerling de school heeft verlaten.
20.15
Het privacyreglement maakt na vaststelling door het bestuur deel uit van het leerlingenstatuut.
20.16
De schoolleiding is bevoegd om kluisjes onaangekondigd te laten openen (zie ook het
leerlingenreglement).







De school opent alleen een kluisje indien:
de leerling dit vraagt omdat hij zijn sleutel vergeten is;
er een verdenking bestaat dat er spullen aanwezig zijn die in strijd zijn met de schoolregels.
Opening van een kluisje vindt dan plaats in het bijzijn van de leerling, een lid van de
schoolleiding en een (school)agent;
de politie/schoolagent hierom verzoekt. De directie geeft dan toestemming tot het openen
van kluisjes buiten aanwezigheid van de leerlingen;
aan het einde van het schooljaar als de kluisjes opnieuw uitgegeven worden c.q. gerangschikt
worden voor nieuw gebruik.

Artikel 21

Orde

21.1
Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van het in het medezeggenschapsreglement gestelde, op
voorstel van de schoolleiding per locatie een leerlingenreglement vast, dat via de website wordt
bekend gemaakt .
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21.2
Leidraad bij het opstellen van een leerlingenreglement zijn redelijkheid, gelijkheid en
rechtszekerheid.
21.3
Het leerlingenreglement dient door alle geledingen van de school tijdens de schooluren in de
schoolgebouwen en op enig ander terrein van de school of door de school gebruikt terrein te worden
nageleefd.
21.4
Het leerlingenreglement behoudt zijn geldigheid ook bij buitenschoolse activiteiten.
21.5
Het leerlingenreglement maakt na vaststelling door het bestuur deel uit van het leerlingenstatuut.
Artikel 22

Schade en aansprakelijkheid

22.1
Ten aanzien van aansprakelijkheid bij, door of aan leerlingen toegebrachte schade gelden de hierop
betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
22.2
De ouders van een minderjarige leerling, die schade heeft veroorzaakt, worden hiervan door of
vanwege de school in kennis gesteld en aangesproken. De meerderjarige leerling wordt persoonlijk
aangesproken.
22.3
Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, eigendommen van de
school of eigendommen van derden, kunnen door de schoolleiding strafmaatregelen worden
getroffen.
Artikel 23

Ongewenste intimiteiten

23.1
Het bevoegd gezag treft, met inachtneming van het in het medezeggenschapsreglement gestelde,
maatregelen om ongewenste intimiteiten binnen de school te voorkomen en er zo nodig passend op
te kunnen reageren.
23.2
Indien een leerling zich gekwetst voelt door een ongewenste intimiteit van de zijde van
medeleerlingen of personeel, kan hij zich wenden tot de coach, de vertrouwenspersoon of tot de
locatiedirecteur.
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te
downloaden van www.stichtinglvo.nl > LVO > Regelingen > Vertrouwenspersonen.
Artikel 24

Aanwezigheid

24.1
Leerlingen zijn verplicht het onderwijs volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij er
voor een bepaald vak een andere regeling is getroffen.
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24.2
Leerlingen kunnen bij de schoolleiding incidentele wijzigingen in het dagrooster voorstellen.
24.3
Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van het in het medezeggenschapsreglement gestelde, op
voorstel van de schoolleiding een regeling vast ten aanzien van de aanwezigheid van leerlingen
tijdens pauzes, lesuitval en roostervrije uren.
24.4
Voor lesverzuim (gedurende een bepaalde periode) door ziekte of andere oorzaken gelden de
procedures zoals deze zijn beschreven in het verzuimprotocol.
24.5
De verzuimcoördinator beoordeelt de geldigheid van het verzuim.
24.6
Voor verlof gedurende een bepaalde periode dient vooraf toestemming te worden aangevraagd bij
de schoolleiding. De verzuimcoördinator neemt indien nodig contact op met de ambtenaar
leerplichtzaken van de woonplaats van de aanvrager.
Artikel 25

Strafbevoegdheden

25.1
Leerlingen volgen de aanwijzingen van het personeel van de school. Indien zij dit niet doen kan het
betrokken personeelslid een redelijke straf opleggen. Voorbeelden van strafmogelijkheden die door
ieder personeelslid kunnen worden gebruikt:
een berisping;









het opruimen van gemaakte rommel;
het vergoeden van schade;
het verrichten van corveewerkzaamheden;
het maken van strafwerk bijvoorbeeld een opstel;
verwijdering uit de les;
nablijven;
eerder melden;
gemiste lessen inhalen.

Strafmogelijkheid die is voorbehouden aan de schoolleiding:


het ontzeggen van de toegang tot meer dan één les.

25.2
Meent een leerling ten onrechte of onredelijk zwaar te zijn gestraft dan kan hij zich wenden tot de
strafoplegger. Indien hierna het bezwaar nog bestaat dan kunnen achtereenvolgens de coach en de
locatiedirecteur worden ingeschakeld.
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25.3
Een docent kan een leerling slechts voor de periode van één lesuur (of twee lesuren in het geval van
een zogenaamd blokuur weigeren). De bevoegdheid om een leerling de toegang tot meerdere lessen
te weigeren ligt uitsluitend bij de schoolleiding.
25.4
Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven.
25.5
Bij het opleggen van een straf dient er een redelijke verhouding te bestaan tussen de soort straf, de
strafmaat en de ernst van de overtreding.
25.6
Bij het bepalen van de straf dient rekening gehouden te worden met de persoon en de
mogelijkheden van de overtreder.
Artikel 26

Schorsing = de toegang tot de school ontzeggen

26.1
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de schoolleiding, kan een leerling met opgave
van reden(-en) voor een periode van één dag schorsen. De regiodirecteur beslist over meerdere
dagen.
26.2
Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan de leerling en indien deze minderjarig is, ook aan zijn
ouders te worden medegedeeld.
26.3
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de schoolleiding c.q de regiodirecteur, stelt de
inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van
reden(-en) in kennis.
Artikel 27

Definitieve verwijdering

27.1
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de locatiedirecteur, 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.
27.2
Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie.
Hangende dit overleg kan de desbetreffende leerling worden geschorst.
27.3
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de locatiedirecteur, stelt de inspectie van een
definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van reden(-en) in kennis.
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27.4
Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van reden(en) aan de betrokkene en, indien deze minderjarig is, ook aan de ouders van de betrokkene
medegedeeld, waarbij tevens de inhoud van artikel 28.1 en 28.2 wordt vermeld.
27.5
Binnen dertig dagen na dagtekening van de in artikel 28 bedoelde mededeling kan door de leerling
en, indien deze minderjarig is, ook door zijn ouders, aan het bevoegd gezag schriftelijk om herziening
van het besluit worden verzocht.
27.6
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de voorzitter centrale directie, neemt zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen 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.
27.7
Het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de rector, kan de desbetreffende leerling,
gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van een besluit tot definitieve
verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.
27.8
Indien het een leerplichtige leerling betreft kan definitieve verwijdering niet eerder geschieden dan
nadat de leerling de toezegging heeft gekregen dat hij elders wordt toegelaten of nadat hij van de
leerplicht is vrijgesteld.
9.5 Handhaving van het leerlingenstatuut
Artikel 28

Klachtenprocedure

28.1
Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige 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.
28.2
Mocht de actie onder 28.1 niet tot het gewenste resultaat leiden is het mogelijk een klacht in te
dienen bij de klachtencommissie Stichting LVO. Voor de klachtenregeling en het reglement
klachtencommissie Stichting LVO verwijzen we u naar onze eigen website en de website van Stichting
LVO: www.stichtinglvo.nl> LVO > Regelingen.
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Artikel 29

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet en voor zover het de rechten en plichten van de
leerlingen betreft, beslist het bevoegd gezag in overeenstemming met het ter zake in het
medezeggenschapsreglement bepaalde.

10 Leerlingenreglement
Het leerlingenreglement is een bijlage van het leerlingenstatuut. Door aanmelding van hun kind op
onze school nemen ouders de verplichting op zich deze regels loyaal te ondersteunen.
10.1 Algemeen
In november/december ontvangt elke leerling kosteloos een leerlingenpas. Iedere leerling dient deze
pas altijd bij zich te hebben en op verzoek van een personeelslid te tonen. Wie geen leerlingenpas
kan tonen, wordt (in het uiterste geval) verwijderd of de toegang tot het schoolterrein ontzegd.
10.1.1. Aansprakelijkheid
De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, zoekraken, vernieling of
beschadiging van eigendommen van leerlingen.
Leerlingen dienen te voorkomen dat door ruwheid of zorgeloosheid schade wordt toegebracht aan
goederen van anderen of van de school. Schade aan boeken dient voorkomen te worden door deze
te kaften. Met ict-apparatuur dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Beschadigingen zullen op
de dader worden verhaald.
Zorg dat er geen leermiddelen, kledingstukken enz. na afloop van de lessen in het schoolgebouw of
op het schoolterrein achterblijven.
Controleer bij aanvang van een les altijd de werkplek. Meld schade onmiddellijk aan je docent of
toezichthouder.
Neem waardevolle spullen, indien mogelijk, niet mee naar school. Indien men ze toch mee naar
school neemt is de leerling daarvoor zelf verantwoordelijk.
10.1.2. Aanwezigheidsplicht
De leerlingen zijn verplicht alle lessen volgens hun lesrooster bij te wonen. Aangezien dit een door de
wet gestelde subsidievoorwaarde is, kan de schoolleiding hiervan geen afwijking toestaan.
Een leerling dient voor school van 08.00-17.00 uur beschikbaar te zijn tijdens schooldagen. Dit o.a. in
verband met roosterwijzigingen die in de loop van een schooljaar kunnen plaatsvinden. Deze
beschikbaarheid geldt ook voor de lesvrije periodes. Bij activiteiten buiten school en lestijden die
onderdeel zijn van het lesprogramma, dienen leerlingen aanwezig te zijn, mits dat er geldende
redenen zijn.
Een leerling mag het schoolterrein voor het einde van zijn lessen slechts verlaten met toestemming
van de schoolleiding.
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Regelmatig verzuimen van de lessen wegens bezoek aan orthodontist e.d. is niet toegestaan. In
voorkomende gevallen dienen herhaalafspraken buiten de lesuren te worden gemaakt.
Indien een leerling door ziekte of andere omstandigheden de lessen niet kan volgen, dient een ouder
vóór aanvang van de lessen, de school hiervan in kennis te stellen, telefonisch (045-5258616) of
schriftelijk (middels het absentieformulier, niet via e-mail). Het is mogelijk, dat de directie na een
afmelding contact opneemt met de ouder/verzorger over de afmelding.
Alle verzuim wordt op school geregistreerd en gemeld aan de ouders. Tijdens alle lesuren van de
schooldag vindt er een controle plaats op de gedurende dat uur afwezige leerlingen. De functionaris
belast met de absentencontrole vergelijkt de absentie van dat lesuur met de afmeldingen die hij
heeft ontvangen en neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers van de leerlingen
waarvan geen bericht is ontvangen.
Bij vijfmaal ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. In
geval van onrechtmatige afwezigheid is sprake van spijbelen. In geval van spijbelen worden gepaste
maatregelen genomen.
Verder mag zonder voorafgaande toestemming van de directie geen lessen worden verzuimd. Deze
toestemming dient in principe vooraf schriftelijk te worden gevraagd, indien dit niet mogelijk is dient
achteraf zo spoedig mogelijk kennis te worden gegeven van de redenen en de vermoedelijke duur
van de afwezigheid.
10.1.3. Te laat komen.
Leerlingen zorgen ervoor dat ze minimaal vijf minuten vóór het begin van de lessen in het
schoolgebouw aanwezig zijn.
Storing van de lessen dient zo veel mogelijk te worden vermeden. Daarom dient iedereen ervoor te
zorgen dat hij/zij op tijd in de onderwijsruimte aanwezig is. Degene die niet op tijd in de
onderwijsruimte aanwezig is, is te laat. Indien een leerling te laat is voor een les, dient hij zich te
melden bij de verzuimmedewerker, deze maakt melding in het systeem.
Bij geldige reden (ter beoordeling van de verzuimcoördinator) volgt geen strafmaatregel. In alle
andere gevallen bepaalt verzuimcoördinator indien nodig met de teamleider wat er voor maatregel
moet komen. De ouders worden bij regelmatig te laat komen van hun zoon /dochter, in eerste
instantie hiervan op de hoogte gesteld door de coach. Indien geen verbetering optreedt wordt de
leerplichtambtenaar ingelicht.
10.1.4. Orde en netheid
Alle afval zoals bekers, blikjes, boterhamzakjes, fruitresten, papier enz. moet gedeponeerd worden in
de daarvoor bestemde afvalbakken.
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10.1.5. Gedragsregels
Personeel en leerlingen benaderen elkaar met respect, zowel in woord als in daad (zie de 10 gouden
LVO regels in deze schoolgids, en de regels die bij Compass horen).
Compass is een rookvrije school: nergens in het gebouw of op de pauzeplaatsen mag door leerlingen,
personeel en bezoekers gerookt worden.
In geval van wapenbezit, drugshandel, diefstal, heling en andere volgens het wetboek van strafrecht
strafbare feiten en handelingen volgt onmiddellijke schorsing en zijn verdergaande straffen mogelijk.
Bovendien zal in alle gevallen aangifte worden gedaan bij de politie.
Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken of drugs mee te brengen naar school. Huisdieren,
gevaarlijke voorwerpen en vuurwerk zijn in en om het schoolgebouw verboden.
Het is niet toegestaan op school om om geld te spelen.
Het gebruik van een gsm/smartphone is alleen toegestaan in de grote pauze of bij educatieve
doeleinden na goedkeuring van een docent. Leerlingen die worden aangetroffen met een mediaapparaat zonder toestemming van een docent dienen er rekening mee te houden dat deze wordt
ingenomen en pas aan het eind van de dag om 16.00 uur opgehaald mag worden bij de balie.
Daarnaast zal er een standaard strafmaat opgelegd worden.
Eten en drinken is niet toegestaan in gangen, lokalen, studieruimtes en de bibliotheek. Om
hygiënische redenen is het gebruik van kauwgom in het schoolgebouw en op het schoolterrein niet
toegestaan.
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij behoorlijk gekleed op school verschijnen.
Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij zich tegenover elkaar en tegenover de personeelsleden
correct gedragen en zich aan de door hen gegeven aanwijzingen houden. In het schoolgebouw dient
men zich rustig te gedragen. Pestgedrag wordt niet getolereerd. Bij vermoeden van pestgedrag
wordt altijd actief werk gemaakt. Er worden in ieder geval gesprekken gevoerd met de pester en de
gepeste en de ouders/verzorgers worden ingelicht. Sancties worden gerelateerd aan de ernst van het
pestgebeuren. (Er is een pestprotocol aanwezig.)
Een leerling zorgt er steeds voor de benodigde leermiddelen en sportkleding bij zich te hebben.
Zodra de weersomstandigheden dat toelaten, kunnen de gymnastieklessen plaats vinden op de
buitenaccommodatie die door de school gebruikt wordt. Vanaf het moment dat de docent de
leerlingen daarvan op de hoogte stelt, dienen de leerlingen voor iedere les buitenkleding en
buitenschoenen bij zich te hebben.
De jassen moeten opgehangen worden op een van de kapstokken, ze zijn niet toegestaan in de
onderwijsruimtes. Petten e.d. mogen in het gebouw nergens gedragen worden.
Op grond van de Arbo-wet zijn scholen verplicht leerlingen en personeel te beschermen tegen
seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Ook als daarbij mobiele telefoons in het spel zijn.
Zo is verboden om medeleerlingen of personeel te fotograferen of te filmen.
Zo is ook verboden het plaatsen en verspreiden van gegevens/tekeningen van mensen die behoren
tot de geledingen van onze school.
Bij het internetgebruik en andere moderne communicatiemiddelen zijn ook de 10 gouden regels van
LVO van toepassing.
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10.1.6. Disciplinaire maatregelen.
De straffen die door de leraren zijn opgelegd behoren op tijd te worden ingeleverd zonder dat de
leraar daarnaar behoeft te vragen.
Een leerling kan tijdelijk of voorgoed van school worden verwijderd, in overeenstemming met de
procedure van schorsing en verwijdering, wanneer hij zich aan herhaalde en/of ernstige
overtredingen van deze bepalingen of aan ongepast gedrag schuldig maakt.
Wanneer een leerling uit de les is verwijderd, dient hij zich onmiddellijk bij de leerlingcoordinator of
lote melden. Wanneer de leerlingcoordinator of teamleider niet aanwezig is, dient de leerling zich bij
de conciërge te melden en de daar gegeven aanwijzingen op te volgen. Aan het eind van de
betreffende dag wordt de lesverwijdering met de desbetreffende docent en coach besproken, deze
bepalen een passende maatregel. Verlaat een leerling niet het lokaal op verzoek van de docent, dan
vraagt de docent ondersteuning aan de schoolleiding. De leerling wordt dan automatisch geschorst
voor één dag.
10.1.7. Schorsing en verwijdering van school
Als redenen voor schorsing of verwijdering kunnen gelden:



Onbehoorlijk gedrag, zich niet willen houden aan de schoolreglementen, opzettelijke
vernielingen aan gebouw en inventaris, diefstal en heling, handel in drugs;
Een gedragshouding in en buiten de school, waardoor de goede naam van de school
benadeeld wordt of andere leerlingen belemmert worden in deelname aan de les.

N.B. Voor de betreffende regelgeving en gang van zaken wordt verwezen naar het leerlingenstatuut.
10.1.8. Fraude
Als een leerling betrapt wordt op enige onregelmatigheid tijdens missie- of eindopdracht, of wanneer
achteraf blijkt dat een leerling zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, zal er een sanctie worden
toegepast. De directie zal de beslissing hiertoe schriftelijk mededelen aan de ouders/verzorgers van
de leerling. In deze schriftelijke mededeling zal tevens gewezen worden op de mogelijkheid van
beroep binnen één week.
10.1.9. Deelname aan acties
Alleen leerlingen die binnen een redelijke termijn belanghebbende zijn, mogen tijdens de
schooltijden deelnemen aan scholierenacties.







Minderjarige leerlingen hebben schriftelijke toestemming van de ouders nodig.
Meerderjarige leerlingen mogen zelf bepalen of zij gaan staken/demonstreren.
Alle leerlingen die wensen te staken/demonstreren, dienen dat 2 werkdagen voorafgaande
aan de actie kenbaar te maken bij locatiedirecteur en coach.
Actievoerende leerlingen dragen te allen tijde zelf de gevolgen van hun acties.
Leerlingen die volgens bovenstaande regels gebruik maken van hun stakingsrecht, worden
niet disciplinair gestraft.
Leerlingen die deelnemen aan bovenbedoelde acties kunnen geen rechten doen gelden op
het inhalen van missie- en eindopdrachten.
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10.1.10. Ongevallen
Indien een leerling gedurende de lesdag ziek wordt en naar huis wil gaan meldt men zich bij de
verzuimcoördinator. Heeft de leerling nog een toets, dan wordt hij doorverwezen naar de coach.
Indien contact met de ouders/verzorgers is geweest, mag de leerling naar huis. De ouders/verzorgers
nemen contact op met de school als de leerling thuis aangekomen is.
Bij ongevallen en plotselinge ziekte op school wordt indien dit noodzakelijk is medische assistentie
verleend door een EHBO'er. Als een medewerker/EHBO'er het nodig acht medische hulp in te
schakelen wordt de juiste actie ondernomen om op te schalen naar professionele hulp. Deze neemt
contact op met de ouders/verzorgers en stelt hen op de hoogte van de vervolgstappen (huisarts,
ziekenhuis). In overleg met de ouders kan, als de tijd dat toelaat, besloten worden een andere
vervolgstap te zetten.
10.2 Schoolgebouw
Het schoolgebouw is vanaf 7.45 uur geopend. Leerlingen die noodzakelijkerwijze vroeg op school zijn
kunnen vanaf dat moment gebruik maken van de kantine of het schoolplein.
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om op tijd aanwezig te zijn in de les.
Het parkeerterrein voor het personeel is verboden voor leerlingen. De ingang aan de Schoolstraat is
alleen toegankelijk voor leveranciers en leden van de centrale directie/administratie.
De leerlingen gaan niet voor 8.25 uur naar de lokalen of verdiepingen.
Het samenscholen vóór en na de school en gedurende de pauze op de oprit en voor de oprit van het
schoolterrein moet vermeden worden. Het verkeer kan hierdoor ernstig gehinderd worden en er
kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het is niet toegestaan om na afloop van de lessen in de directe
omgeving van de school te blijven rondhangen en/of overlast te bezorgen.
Personen die geen lid zijn van de school Compass hebben nooit recht op toegang tot gebouwen en
terreinen. Leerlingen die verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van niet-leden van deze school
of deze aanwezigheid bevorderen moeten met strafmaatregelen rekening houden.
Het schoolplein zijn toegankelijk tot 17.00 uur.
Leerlingen kunnen via publicatieborden en omroep, mededelingen kenbaar maken, dit gebeurt
steeds na toestemming van een lid van de schoolleiding.
Alle leerlingen hebben de beschikking over een kluisje. De school behoudt zich het recht voor om de
inhoud van een locker te controleren. Indien de school dit wenst te doen wordt de leerling
opgedragen, in aanwezigheid van twee personen waaronder een lid van de schoolleiding en de
schoolagent, de locker te openen en de inhoud te laten inspecteren. Ook verleent de school haar
medewerking aan een algemene, onaangekondigde kluisjescontrole door de politie Parkstad. Bij een
dergelijke controle worden, in overleg met de directie, de lockers gecontroleerd; hierbij zijn de
betreffende leerlingen aanwezig.
10.3 Pauzeplaats en omgeving
Het is niet toegestaan tijdens de lessen hinderlijk (i.v.m. storen van lessen) op de pauzeplaats te
verblijven.
De fietsenstallingen worden uitsluitend gebruikt om de fietsen te stallen of op te halen. Verblijf in de
fietsenstalling(en) om andere redenen is niet toegestaan.
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Fietsen en bromfietsen dienen deugdelijk afgesloten te zijn. Tegen opzettelijk beschadigen van
fietsen en brommers wordt streng opgetreden. Fietsen en bromfietsen die buiten de daarvoor
bestemde plaatsen worden gestald kunnen worden verwijderd.
Fietsen of bromfietsen mogen niet tegen hekken, hagen of muren worden geplaatst. Fietsen en
bromfietsen zijn niet toegestaan op de pauzeplaats.
In de pauze mogen de leerlingen niet op de pleinen en gangen achterblijven. Leerlingen mogen het
schoolterrein niet zonder toestemming verlaten en blijven op het voor hen aangewezen deel van het
buitenterrein, of in de overblijfruimte. De werkruimte van docenten en de ruimte in de onmiddellijke
omgeving van de personeelskamer zijn niet van zelfsprekend toegankelijk voor leerlingen. Een
leerling die gedurende de pauze met een docent wil overleggen, maakt daarvoor een afspraak met
de betreffende docent.
In geen geval wordt aan buurtbewoners overlast bezorgd. Bij het verlaten van het schoolterrein
worden de eventuele instructies van het personeel opgevolgd.
Afval moet in de daarvoor bestemde prullenbakken/afvalbakken worden gedeponeerd.
Het is, om schade en/of letsel te voorkomen, niet toegestaan met sneeuwballen, vuurwerk, blikjes,
flesjes, stenen etc. te gooien dan wel op de pauzeplaats te voetballen.
Roken is niet toegestaan op school, zowel binnen als buiten.
10.4 Overblijfruimtes
De consumptie van niet-alcoholische dranken is alleen toegestaan in de kantine en op de
pauzeplaatsen. Er mag niet met bekers e.d. door de gangen of naar de bovenverdiepingen worden
gelopen.
10.5 Administratie- en conciërgeruimte en gangen
De administratie is voor leerlingen geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur. De leerlingen hebben nooit
toegang tot de administratie- en conciërgeruimten.
Het wisselen van lokaal tussen de lessen en tijdens de pauzes dient ordelijk te verlopen.
10.6 Lokalen
In de lessen nemen de leerlingen steeds de plaats in die door de coach of docent is aangewezen.
Als een docent vijf minuten na aanvang van de lestijd nog niet aanwezig is, meldt een van de
leerlingen dit bij de directie.
Zonweringen, verlichtingen en ramen in de lokalen worden uitsluitend door docenten en personeel
bediend.
Tijdens de lessen wordt niet gegeten, gesnoept of gedronken.
Er zijn speciale regels bij de lessen lichamelijke oefening, handvaardigheid, practica e.d. Deze worden
door de vakdocenten medegedeeld.
Tijdens een scheikundepracticum dienen alle leerlingen een bril te dragen. De school stelt een
laboratoriumjas ter beschikking. Leerlingen dienen zich te houden aan alle regels en afspraken die
met veiligheid in en buiten de lessen te maken hebben.
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10.7 Inspraakorganen
De inspraak is wettelijk geregeld via de medezeggenschapsraad. Hierin hebben een tweetal
medewerkers, een ouder en een leerling zitting.
Op de school fungeren een ouderraad en een leerlingenraad.

11 Algemeen deel LVO
LVO geeft Limburg toekomst!
Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens staat als één geheel centraal. Al onze leerlingen en
medewerkers tellen mee met al hun menselijke waardigheden. Vanuit deze gedachte verzorgen we
onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van vandaag en morgen.
Onze scholen staan midden in de samenleving. Zo’n 2750 professionals zetten zich in voor onze
leerlingen. Ze zijn deskundig, professioneel en ervaren. Onze scholen zijn verbonden met elkaar. We
delen een gezamenlijke visie. De kern van deze visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze
leerlingen vanuit waardering tegemoet treden
Wij zijn Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, kortweg LVO.
Enkele van onze scholen hebben het predicaat Euregioschool. Een Euregioschool is erop gericht om
leerlingen in de Euregio Maas-Rijn tussen 4 en 15 jaar onderwijs in het Duits, Frans of Nederlands aan
te bieden. En om hierin samen te werken met een partnerschool in het buurland. Met hun kennis van
de taal en cultuur van het buurland hebben leerlingen meer kans om een baan te vinden in het
buurland.
Om iedereen die betrokken is bij onze scholen van informatie te voorzien vragen we ook aandacht
voor de website van LVO (www.stichtinglvo.nl). Hierop staan alle regelingen die genoemd worden in
deze schoolgids die gelden voor al onze scholen.
Bevoegd gezag
LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een Raad
van Toezicht.
LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard
Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212
College van Bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM. voorzitter
Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid
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Meer informatie? www.stichtinglvo.nl. U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl
Schoolgids
De schoolgids bevat afspraken en regels over de gang van zaken op school. Deze schoolgids helpt ons
bij het gesprek over de manier waarop we met elkaar omgaan op school. Ook worden
in deze schoolgids veel wettelijke verplichtingen en regels beschreven en uitgelegd. We kunnen ons
voorstellen dat je hier als leerling vragen over hebt. Stel die vragen gerust. Je kunt hiervoor terecht
bij je mentor, coach of teamleider.
We vinden het belangrijk dat deze schoolgids voor iedereen goed leesbaar en te begrijpen is. In de
toon van de schoolgids gebruiken we de formele aanspreekvorm als we ons tot ouders richten en
‘je/jullie’ wanneer we ons tot leerlingen richten.
Om de tekst leesbaar te houden gebruiken we vaak het woord ouders. We bedoelen hiermee ouders,
verzorgers of voogden van leerlingen.
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld. Bij inschrijving van een leerling ontvangen ouders een
schoolgids en daarna jaarlijks zodra de nieuwe versie gereed is. Dit is in principe bij de start van het
schooljaar.
Onze school publiceert de schoolgids via de website www.compass-lvo.nl.
Afhandeling klachten
We vertrouwen er op dat de schoolloopbaan van uw kind op een leerzame, prettige en veilige manier
verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. In de
regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen
contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Wanneer dit contact
niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt
uw klacht in behandeling en zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing
dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie stichting LVO.
De Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat of raadplegen op
www.stichtinglvo.nl door ‘Afhandeling klachten’ in te typen in de zoekfunctie.
Beeldmateriaal van leerlingen
Onze school is trots op de activiteiten die zij doet en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor
gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt
voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de
schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de
website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten van
uw zoon of dochter volgen. De school gaat zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de
uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.
Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (online) wil publiceren, heeft zij daarvoor
toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het gaat om
leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De
toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel.
Bijvoorbeeld om via foto’s en filmpjes op de website van school verslag te doen van activiteiten aan
alle ouders en leerlingen.
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Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gevraagd bij de aanmelding of
als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en
leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een
mail te sturen aan mevr. l.vijgen@stichtinglvo.nl
Als de ouders of leerling geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat
beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u
aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht
genomen zorgvuldigheid toch beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt
u dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat
binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald.
Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding
Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen, en heeft de andere ouder
een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag
over het kind uitoefent.
Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school
steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken. Om dit mogelijk te maken stuurt
de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de teamleider
waarin een tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging) adres
wordt doorgegeven. De school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel
bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan de school het
gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen. De school zal het verzoek
honoreren aangezien zij verplicht is om in het geval van gezamenlijk gezag steeds gelijktijdig aan de
beide ouders alle informatie te verstrekken.
Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als
hiervoor omschreven informatie opvragen.
Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om de
niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan.
Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar te informeren
over belangrijke zaken over het kind of diens verzorging of opvoeding. Dit kan door middel van een
schriftelijk verzoek gericht aan de teamleider.
Op de informatieplicht aan de ouder zonder gezag kan een uitzondering worden gemaakt als het
belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen
afweging over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot
informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het
verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit
onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak
waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol
bij de afweging of de school informatie verstrekt.
De teamleider, dhr. P. van Rijmenam, is te bereiken op het volgende adres:
p.vanrijmenam@stichtinglvo.nl.
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Meldingsplicht bij zedenmisdrijven
Wanneer het bevoegd gezag weet heeft van een zedenmisdrijf, dan is zij verplicht hiervan aangifte te
doen bij Justitie. Het personeel is verplicht om het vermoeden van een zedenmisdrijf te melden bij
het bevoegd gezag. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een
minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in
de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld
uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.
Wanneer het bevoegd gezag de teamleider vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf,
treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een
redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/ de teamleider
aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de teameleider stelt de ouders van de betrokken leerling en
de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een
vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of
kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is te
vinden op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijkgeweld/inhoud/meldcode
Veiligheid
Pesten
Op onze school is er plek voor iedereen. Iedere leerling wordt gezien. We kennen en waarderen
elkaar. Daarom is er op onze school geen plaats voor pesten.
Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht om te zorgen voor een veilige
school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft tot doel om pesten
aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Mevrouw S. (Sonja) Willems is
het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan
van pesten op school. Zij is te bereiken op: s.willems@stichtinglvo.nl
Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om pesten tegen te gaan. Hierna wordt
beschreven op welke wijze wij dit doen.
Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat we inzicht hebben in de feitelijke
veiligheidsbeleving en de manier waarop de veiligheid wordt ervaren. Ook vinden we het heel
belangrijk dat iedereen op onze school zich prettig voelt. We onderzoeken daarom ook het
welbevinden van leerlingen op onze school. Om hier een actueel en representatief beeld van te
krijgen schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door
de afname van een online vragenlijst. In die online vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op:
·
·
·

het vóórkomen van incidenten op school
vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen
vragen over het welbevinden van leerlingen
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Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en
om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen school, leerlingen en
ouders vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol.
Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig
is. De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders
en leerlingen, maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen
wordt verwacht. Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven
hoe de verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouders van school mogen
verwachten.
De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede samenwerking
tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met en
van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen onze school, leerplichtambtenaar
en zorgpartners.
Schoolspecifiek:
Voor meer informatie over hoe verzuim wordt geregistreerd en ondervangen, zie de inhoud van de
schoolgids vooraf.
Rookvrije school
Compass is een rookvrije school.
Protocol Sociale Media
Compass vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere
betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media.
LVO heeft daarvoor het Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage
met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en de bijlage met
Do’s en Don’ts is te vinden op www.stichtinglvo.nl door ‘Protocol Sociale Media’ in te typen in de
zoekfunctie.
Leerlingenparticipatiebeleid
We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces en op de manier
waarop we op school dingen organiseren. De inspraak en betrokkenheid van de leerlingen wordt via
de leerlingenraad van leerlingen mogelijk gemaakt, zij hebben periodiek overleg met elkaar en cq.
met de schoolleiding.
Daarnaast is een leerling lid van de medezeggenschapsraad. Leerlingenparticipatie wordt
gestimuleerd en gefaciliteerd binnen Compass middels de eerder genoemde leerlingenraad en –
arena, waarin leerlingen hun mening geven over zaken die spelen. Daarnaast hangt er prikbord waar
leerlingen hun inspraak en betrokkenheid kunnen vergroten in de onderlinge communicatie.
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Bevindingen in het kader van het stelsel kwaliteitszorg
We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante
kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid aan bij.
De inspraak en betrokkenheid van de leerlingen wordt via de leerlingenraad van leerlingen mogelijk
gemaakt, zij hebben periodiek overleg met elkaar en cq. met de schoolleiding.
Het stelsel van kwaliteitszorg heeft de afgelopen jaren explicieter de aandacht gekregen dan in het
verleden het geval was:





Er is een bovenschoolse werkgroep kwaliteit voor de scholen van LVO in Parkstad en voor
alle LVO-scholen.
Doordat er vier keer per jaar een rapportage bij het LVO bestuur dient te worden ingeleverd,
worden scholen gedwongen de kwaliteit en de genomen maatregelen te evalueren. Sinds
kort wordt bij deze rapportages het format gehanteerd dat de onderwijsinspectie gebruikt bij
het beoordelen van scholen.
LVO roept collegiale visitaties in het leven waarbij scholen elkaar op een aantal
kwaliteitscriteria bevragen. In het kader hiervan hebben alle scholen een zelfevaluatie
moeten schrijven om aan te tonen of en hoe zij aan alle beoordelingscriteria van de inspectie
voldoen.

Verplichte schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022
Verplichte schoolkosten
De verplichte schoolkosten voor het schooljaar 2021-2022 bedragen € 25,-. Dit bedrag omvat de niet
gesubsidieerde leermiddelen en diensten zoals bijvoorbeeld drukwerk, gymshirt, softwarelicenties
(niet zijn de lesstof).
Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die
aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage”
genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet
betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school
gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt,
wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de
school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedragen € 75,-. Dit bedrag omvat de niet
gesubsidieerde onderwijsactiviteiten zoals eendaagse excursies en schoolfeest.
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Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde schoolkosten
Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor
een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de
school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken
omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een
gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten. Soms worden dergelijke
leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden.
Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij
deze lesmaterialen willen kopen.
We informeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te
schaffen.
Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of
dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.
Passend Onderwijs
Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het
begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een
leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo goed
mogelijk passende plek in het onderwijs krijgt.
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Dit doen we samen met ouders. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de juiste
begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In ons
schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het
personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de
medezeggenschapsraad van de school. Het schoolondersteuningsprofiel wordt gepubliceerd op onze
website. Met vragen over het SOP kunt u terecht bij onze zorgcoördinator: mevrouw N. (Nathalie)
Colangeli.
Samenwerkingsverband
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en
speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het
samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen en de
bekostiging daarvan.
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Parkstad. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website: www.swv-parkstad.nl
Meer informatie
Als u vragen heeft over wat passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij de
contactpersoon op onze school: mevrouw N. (Nathalie) Colangeli.
Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op
https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/, op de website van Ouders & Onderwijs:
www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl. Het informatiepunt van Ouders
& Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 088-6050101 of per email: vraag@oudersonderwijs.nl
of via de website.
Vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen)
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over
ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon
betrekking hebben (in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de
meldingsregeling vermoeden van misstand).
Door teamleider aangestelde vertrouwenspersonen
De door de school aangestelde vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het algemene
telefoonnummer van de school.
Door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon
Mw. A. van Dormalen van Bureau van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle zijn de
vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen.
Mw. Van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer
06-51615114 of per email: avandormalen@burovandormalen.nl.
Bezoekadres Bureau van Dormalen:
Stationstraat 30
6361 BH Nuth
Dhr. Van de Gazelle is bereikbaar via telefoonnummer 06-14726394.
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te
downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie.
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Meldingsregeling vermoeden van misstand Stichting LVO (klokkenluidersregeling)
Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling
geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen
misstanden binnen de school of ergens anders binnen LVO kenbaar te maken.
Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een transparante,
zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling open communicatie over
normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn
voor LVO, de LVO-scholen en de sector.
Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor
een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid bestaat, langs die lijn moeten worden afgehandeld.
Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor
persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet
worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de stichting LVO en de Regeling
vertrouwenspersonen van de stichting LVO.
De Meldingsregeling vermoeden van een misstand Stichting LVO is op te vragen via het
schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Meldingsregeling’ in te typen in
de zoekfunctie.
Vertrouwenspersoon integriteit (zoals bedoeld in de meldingsregeling vermoeden van misstand)
De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een
melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als
organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als persoon (daarvoor kunt u
zich wenden tot de Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen).
De gegevens van de vertrouwenspersoon Integriteit zijn te vinden op www.stichtinglvo.nl door
‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie.
In de meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat de
vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.
Vertrouwensinspecteur
de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school
problemen voordoen op het gebied van:
o
o
o

seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
psychisch en fysiek geweld;
discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op
telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).
Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje Meldingsplicht bij
zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de rector/locatiedirecteur wettelijk verplicht contact op te
nemen met de vertrouwensinspecteur.
Verzekeringen
LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van
belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die
participeren bij evenementen etc.
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Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende
schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen,
evenementen, werkwerken, stages etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de
school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit
en overlijden, tot een bepaald maximum en onder nader omschreven voorwaarden. Andere schade
is niet gedekt.
Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule)
afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de
school worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden.
Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat
schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen
van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om
welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken.
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school
met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot dhr. Peter
van Rijmenam, p.vanrijmenan@stichtinglvo.nl.
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen
uit.
Privacy
De school verwerkt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het
doel hiervan is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de
informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en
waar nodig extra zorg kan worden geboden. De school respecteert de privacy van alle leerlingen en
ouders/verzorgers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
zorgvuldig wordt behandeld.
Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde
persoon/leerling is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het doel
van de AVG is onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden
verwerkt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Dit betekent dat de school uitsluitend
gegevens van leerlingen zal verzamelen en verwerken indien daarvoor een in de AVG genoemde
reden/grondslag aanwezig is of als de betrokken leerling of ouder(s) hiervoor expliciet toestemming
heeft gegeven. In het laatste geval zal de school ofwel in het aanmeldformulier ofwel in een separaat
toestemmingsformulier vragen welke gegevens dan vastgelegd mogen worden (denk bijvoorbeeld
aan foto’s en filmopnames).
De privacyverklaring van LVO is terug te vinden op de website van Stichting LVO:
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/. Daarin wordt uitgelegd welke privacygevoelige
leerlinggegevens de school verwerkt en met welk doel. In de privacyverklaring staat omschreven
welke rechten van betrokkenen er zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde
gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek kunt
melden.
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Het college van bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens stichting
Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke
leerlinggegevens worden opgenomen, met welk doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook
het inzage – en correctierecht komt aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl
door ‘Privacyreglement’ in te typen in de zoekfunctie.
Tot slot heeft het college van bestuur een Informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de stichting
LVO vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op informatiebeveiliging en privacy van de
stichting LVO en de bij haar aangesloten scholen en is richtinggevend voor de daadwerkelijke
invoering van beveiligingsmaatregelen op het gebied van techniek, organisatie en processen. Aan de
implementatie en actualisatie van deze maatregelen wordt door een centraal team, waaronder de
Functionaris Gegevensbescherming, continu gewerkt.
Aanbevolen informatie
Schorsing en verwijdering
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:
1. Het college van bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten
hoogste één week schorsen.
2. De rector/teamleider kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste
twee dagen schorsen.
3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling
bekendgemaakt.
4. De rector/teamleider brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag
schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het bevoegd gezag nadat
de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een
leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie.
Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is ook bedoeld om na te gaan op
welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.
3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het
bevoegd gezag, c.q. de rector/teamleider, ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of
instelling bereid is de leerling toe te laten.
4. Het bevoegd gezag, c.q. de rector/teamleider brengt de inspectie van een definitieve verwijdering
schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van
redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens
ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij wordt ook vermeld dat belanghebbenden
binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.
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6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens
ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis
heeft/hebben kunnen nemen van de adviezen of rapporten die op die besluiten betrekking hebben.
7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie
toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt
het college van bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft
gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur
van de procedure bij de commissie.
8. Het college van bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het
bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.
Leerlingenkluisjes
Alle leerlingen hebben de beschikking over een kluisje. De school behoudt zich het recht voor om de
inhoud van een locker te controleren. Indien de school dit wenst te doen wordt de leerling
opgedragen, in aanwezigheid van twee personen waaronder een lid van de teamleider en de
schoolagent, de locker te openen en de inhoud te laten inspecteren. Ook verleent de school haar
medewerking aan een algemene, onaangekondigde kluisjescontrole door de politie Parkstad. Bij een
dergelijke controle worden, in overleg met de directie, de lockers gecontroleerd; hierbij zijn de
betreffende leerlingen aanwezig. Een nadere uitwerking is te lezen in het leerlingreglement/-statuut.
Drugsbepaling
Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de
Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en
tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen,
werkweken en sportdagen.
Alcoholbeleid
De scholen van LVO Parkstad conformeren zich aan de wettelijke kaders ten aanzien van gebruik en
bezit van alcohol. De Drank- en Horecawet is veranderd per 1 januari 2014. Sindsdien mag aan
jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Dit betekent dat verstrekkers van
alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren verkopen zonder vooraf
nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper wel 18 jaar of ouder is. Ook als het overduidelijk is dat
iemand van 18 jaar of ouder de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar mag
een verkoper de alcohol niet aan die persoon verkopen. Verder zijn jongeren onder de 18 jaar
strafbaar wanneer zij in het openbaar alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben. Dit verbod
geldt op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen (dus bijvoorbeeld op straat, in een
winkelcentrum, in een station, in parken, in de horeca of in een sportkantine). De wet maakt
onderscheid tussen wel en niet “voor publiek toegankelijke plaatsen”. Bij dat laatste gaat het om
algemene toegankelijkheid. De school wordt gezien als een plaats die niet bestemd is voor algemene
toegankelijkheid, althans wanneer er alleen eigen docenten en eigen leerlingen aanwezig zijn. In zo’n
situatie is het voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om alcohol te bezitten. Maar het
schoolreglement kan het natuurlijk wel verbieden! Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn op
school, bijvoorbeeld tijdens een open dag of tijdens een feest, kan de school wel gezien worden als
een voor publiek toegankelijke plaats. Dan geldt voor jongeren onder de 18 jaar dus een verbod om
alcohol te bezitten. Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om in de privésetting
(bijvoorbeeld de thuissituatie) alcohol in bezit te hebben. Het overheidsbeleid is er echter wel
expliciet op gericht om alcoholgebruik voor jongeren onder de 18 te ontmoedigen. De handhaving
van de wet is in handen van de gemeente en op overtreding van de wet staat een boete waarvan de
hoogte afhankelijk is van het soort overtreding.
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Melden en registreren van incidenten en ongevallen
Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een
goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor
docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.
Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de
te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om
deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder
werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die
vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.
Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident
plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en
registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht
alle ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen
in de risico’s voor de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van LVO. In de mentorles
wordt aandacht besteed aan de regeling.
De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO
is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Regeling melding en registratie incidenten’ in te typen
in de zoekfunctie.
Inspraak en medezeggenschap
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van Compass komt periodiek bij elkaar en heeft als raad overleg met de
schoolleiding. Ze bestaan als geleding uit twee docenten, één ouder en één vertegenwoordiger
namens de leerlingenraad.
Elke school binnen LVO in Parkstad heeft een eigen medezeggenschapsraad. Deze
medezeggenschapsraad (afgekort MR) bestaat uit drie geledingen:




De leerlinggeleding
De oudergeleding
De personeelsgeleding De MR voert overleg met de schoolleiding over de gang van zaken
binnen de school.

Er wordt gesproken over het schoolbeleid. Elk jaar komt in dat kader een aantal vaste onderwerpen
aan de orde. Het gaat daarbij om zaken als de onderwijskundige veranderingen, de veranderingen in
het schoolreglement, de financiën van de school, de ouderbijdrage, de jaarplanning, het
vakantierooster en de vaststelling of wijziging van regels op het gebied van arbeidsomstandigheden,
bijv. het taakbeleid van het personeel. Daarnaast kunnen MR-leden zelf zaken aan de orde stellen. De
MR heeft instemmingsrecht dan wel adviesrecht over veel van de onderwerpen die in de
vergaderingen besproken worden.
De leden van de MR komen op velerlei manieren aan de informatie die nodig is om hun taak goed uit
te voeren. De personeelsgeleding van de MR staat in de dagelijkse schoolpraktijk in contact met haar
achterban. De leerlinggeleding kan voor informatie ook terugvallen op de leerlingenraad. Bij de
vergaderingen van de voltallige MR is de rector aanwezig om schoolzaken toe te lichten en om
eventuele vragen te beantwoorden. De schoolleiding vergadert verder ten minste een keer per
trimester afzonderlijk met de personeelsgeleding van de MR.
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het beleid besproken dat voor
alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf
hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling
én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad
aanwijst. De GMR is op die manier een stichtingsbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in
zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVOscholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

12 Bijlagen
Bijlage 1 Wettelijke kaders ten aanzien van gebruik en bezit van alcohol
De Drank- en Horecawet is veranderd per 1 januari 2014.
Sindsdien mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Dit betekent dat
verstrekkers van alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren verkopen
zonder vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper wel 18 jaar of ouder is. Ook als het
overduidelijk is dat iemand van 18 jaar of ouder de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand
onder de 18 jaar mag een verkoper de alcohol niet aan die persoon verkopen.
Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het openbaar alcoholhoudende
dranken in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen (dus
bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum, in een station, in parken, in de horeca of in een
sportkantine).
De wet maakt onderscheid tussen wel en niet “voor publiek toegankelijke plaatsen”. Bij dat laatste
gaat het om algemene toegankelijkheid. De school wordt gezien als een plaats die niet bestemd is
voor algemene toegankelijkheid, althans wanneer er alleen eigen docenten en eigen leerlingen
aanwezig zijn. In zo’n situatie is het voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om alcohol te
bezitten. Maar het schoolreglement kan het natuurlijk wel verbieden!
Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn op school, bijvoorbeeld tijdens een open dag of tijdens
een feest, kan de school wel gezien worden als een voor publiek toegankelijke plaats. Dan geldt voor
jongeren onder de 18 jaar dus een verbod om alcohol te bezitten.
Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om in de privésetting (bijvoorbeeld de
thuissituatie) alcohol in bezit te hebben.
Het overheidsbeleid is er echter wel expliciet op gericht om alcoholgebruik voor jongeren onder de
18 te ontmoedigen.
De handhaving van de wet is in handen van de gemeente en op overtreding van de wet staat een
boete waarvan de hoogte afhankelijk is van het soort overtreding.
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Bijlage 2 Aanvullende informatie over vrijwillige ouderbijdrage
Met ingang van 1-8-2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van deelname aan
activiteiten als hiervoor geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt niet alleen als de ouders
niet kunnen betalen, maar ook als de ouders niet willen betalen.
Het ministerie van OC & W heeft een nuttige brochure en een document met veel gestelde vragen
opgesteld over de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021, zie: ·
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus2021 · en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/veel-gestelde-vragen-vrijwillige-ouderbijdrage-1augustus-2021
De verwachting was dat er een uitzondering zou worden gemaakt voor profielscholen (TTO,
Technasia, Loot scholen) onder bepaalde voorwaarden. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Dit
betekent ook dat een leerling niet mag worden geweigerd voor bijvoorbeeld TTO, het Technasium of
een LOOT-school als de ouders hiervoor geen vrijwillige ouderbijdrage betalen.
Ook een kwijtscheldingsregeling is niet toegestaan. Volgens de onderwijsinspectie verhoudt zich dat
niet met het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Als de ouder zelf verzoekt om een
betalingsregeling dan kan de school daar wel aan meewerken.
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