Bijlage 1: Schoolreglement

Bevoegd Gezag
Artikel 1
Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op
reformatorische grondslag ‘De Driestar’ te Gouda fungeert als bevoegd gezag over
de scholengemeenschap. De grondslag van de stichting is Gods Woord. De school
baseert zich in haar onderwijs op de in dat Woord geopenbaarde waarheden en
beginselen, overeenkomstig de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vast
gesteld in de nationale synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Artikel 2
Het bestuur ziet erop toe dat het onderwijs aan alle in de scholengemeenschap
ingebrachte scholen in overeenstemming is met de grondslag der stichting.
Artikel 3
De dagelijkse leiding van de scholengemeenschap berust bij de directeuren.
Artikel 4
In de scholengemeenschap zijn ondergebracht:
a. Een afdeling voor vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), zgn.
ongedeeld atheneum en gymnasium.
b. Een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs
c. Een afdeling voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
d. Een afdeling voor praktijkonderwijs.

Toelating en plaatsing
Artikel 5
De beslissing omtrent de toelating van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag stelt voor de verschillende, in de scholengemeenschap
ondergebrachte scholen, toelatingscommissies in, die een adviserende taak hebben.
Samenstelling en werkwijze van deze commissies worden bij afzonderlijk reglement
geregeld.
Artikel 6
Indien voor het vak godsdienst geen voldoende eindcijfer wordt behaald, wordt de
leerling niet geplaatst in het volgende cursusjaar, onverschillig of het gaat om
voortzetting van de studie in dezelfde of in een andere afdeling. Maatgevend is het
gemiddeld jaarcijfer. Voor degenen die, afgezien van een onvoldoende eindcijfer
voor het vak godsdienst, voldoen aan de overgangsnormen, is eenmaal een
herkansing mogelijk voor dit vak.
Artikel 7
Een leerling houdt op leerling te zijn als hij:
a. tweemaal wordt afgewezen voor hetzelfde leerjaar; een leerling mag niet twee
leerjaren achtereen doubleren;
b. aan het (her-)examen heeft deelgenomen. Leerlingen die niet slagen, kunnen
opnieuw worden toegelaten tot de examenklas onder voorwaarde dat zij opnieuw
het volledige lesrooster met een goede inzet zullen gaan volgen en mits zij in het

jaar dat zij met een onvoldoende examenresultaat hebben afgesloten, blijk
gegeven hebben van behoorlijk gedrag en van voldoende inzet t.a.v. het
schoolwerk. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag;
c. twee achtereenvolgende jaren wordt afgewezen voor hetzelfde eindexamen;

Lessen/excursies
Artikel 8
De cursus begint op de eerste maandag na de zomervakantie.
Artikel 9
Gedurende het schooljaar zijn de vakanties als volgt vastgesteld: (zie hoofdstuk 11
van de schoolgids en de website www.driestarcollege.nl). Wijzigingen voorbehouden.
Artikel 10
De leerlingen van de scholengemeenschap zijn verplicht alle lessen bij te wonen en
voorts extra opgegeven taken te vervullen op daartoe door de schoolleiding of
docenten aangegeven uren. De leerlingen mogen zich niet zonder toestemming in de
lokalen bevinden. Wanneer de lessen beëindigd zijn, moeten de leerlingen z.s.m. het
schoolgebouw verlaten. Het is de leerlingen niet toegestaan zich tijdens de lesuren,
zonder noodzaak, in de gangen te bevinden.
Artikel 11
Vrije uren worden doorgebracht in de aula, in de studieruimte of buiten. Tijdens
pauzes en vrije uren mogen leerlingen het schoolterrein niet verlaten en moeten zij
binnen gehoorafstand van de schoolbel blijven. Voor het gaan van de tweede bel
dienen de leerlingen zich te bevinden in het lokaal waar ze dat uur les krijgen.
Artikel 12
Wanneer een leerling zijn huiswerk niet in orde heeft, dient hij de desbetreffende
leraar voor het begin van de les hiervan in kennis te stellen d.m.v. een door de
ouders gedateerd en getekend briefje. De docent bepaalt of de reden aanvaardbaar
is.
Artikel 13
Gedurende het cursusjaar zijn enkele werkweken en/of excursiedagen gepland.
Behoudens dispensatie van de schoolleiding is iedere leerling verplicht aan deze
activiteiten deel te nemen. De kosten van werkweken en/of excursiedagen komen ten
laste van de ouders. De verplichting tot het deelnemen aan werkweken geldt slechts
voor zover het reisdoel niet in het buitenland ligt. De leerling dient deel te nemen aan
het alternatief dat de school biedt.
Artikel 14
Ouder(s) of verzorger(s) zijn verplicht de schoolleiding direct in te lichten, wanneer in
een woning een besmettelijke ziekte heerst. Aan leerlingen uit een dergelijk gezin
kan op medisch advies de toegang tot school tijdelijk worden ontzegd, totdat het
besmettingsgevaar geweken is.
Artikel 15
De ouder(s) of verzorger(s) van leerlingen zijn verplicht z.s.m. de schoolleiding van
de betreffende afdeling in te lichten, wanneer een leerling door ziekte of wegens
andere redenen verhinderd is een of meer lessen bij te wonen. Zonder toestemming
van de schoolleiding van de betreffende afdeling mag geen leerling lessen verzuimen. Als
een leerling zonder bericht afwezig is, verwittigt de schoolleiding zo nodig de ouders
of verzorgers. In bijzondere gevallen kan een lid van de schoolleiding leerlingen

toestemming geven een of meer dagen te verzuimen. Een verzoek om verlof dient
zes weken van te voren te worden ingediend. De leerplichtambtenaar wordt
ingeschakeld als de leerling ongeoorloofd de school verzuimt. Het door de overheid
gevoerde beleid om het zogenaamde ‘luxe verzuim’ terug te dringen, wordt door de
schoolleiding volledig onderstreept. Er kan dan ook geen verlof verleend worden voor
zaken als braderieën, Prinsjesdag, wintersport, lange jeugdweekenden (ook
kerkelijke), etc. Een leerling die op school ziek wordt, moet zich melden bij
verzuimcoördinator van zijn/haar afdeling. Deze bepaalt of de leerling naar huis mag.
Leerlingen die te laat komen, worden geregistreerd.

Gedrag
Artikel 16
De leerlingen moeten zich gedragen overeenkomstig de binnen de
scholengemeenschap geldende gedragsregels. Deze regels zijn terug te vinden in
het leerlingenstatuut en in de leerlingenagenda.
Artikel 17
Het beschrijven van tafels en ander meubilair is ten strengste verboden. Iedere
schade, door een leerling aan het gebouw, meubilair, leer- en hulpmiddelen
toegebracht, wordt op kosten van zijn ouders of verzorgers hersteld. Zolang de
schade niet is vergoed, kan een betreffende leerling de toegang tot de school
ontzegd worden. Het is de leerling niet toegestaan zonder toestemming de
zonwering en verwarming te bedienen, ramen te openen of te sluiten, stoelen en
banken te verplaatsen, e.d.
Artikel 18
De docenten kunnen leerlingen uit de les verwijderen. De leerling, die door de docent
uit de klas wordt verwijderd of niet toegelaten wordt, meldt zich direct bij de
schoolleiding van zijn afdeling, die na overleg met de betrokken docent een
beslissing neemt. De uren van verwijdering worden, indien de schoolleiding dit nodig
oordeelt, ingehaald onder toezicht van de betrokken docent.
Artikel 19
De schoolleiding kan het bijwonen van de gezamenlijke lessen voor ten hoogste een
week en van een bepaald vak voor ten hoogste een maand ontzeggen aan een
leerling die zich schuldig maakt aan nalatigheid, wangedrag of verzet, of een
nadelige invloed uitoefent op zijn medeleerlingen. Hij geeft hiervan ten spoedigste
kennis aan ouders of verzorgers. Voor een verwijdering gedurende langere tijd of
verbod tot bijwoning van de lessen in meer dan een vak is de voorafgaande
toestemming van het bevoegd gezag nodig. Van zulk een verwijdering worden
ouders of verzorgers ten spoedigste verwittigd. Schorsing voor meer dan een dag of
definitieve verwijdering wordt ook aan de rijksinspectie en leerplichtambtenaar
gemeld. In geval van ernstige nalatigheid, wangedrag of verzet, of nadelige invloed
op medeleerlingen, kan het bevoegd gezag, op voorstel van de schoolleiding, met
inachtneming van de te dien aanzien geldende wettelijke bepalingen, een leerling
voorgoed de toegang tot de school ontzeggen, wanneer een andere school bereid is
deze leerling te plaatsen. In geen dezer gevallen kan teruggave of vermindering van
schoolgeld worden gevorderd. Ouders of verzorgers kunnen tegen een
schorsingsbesluit in beroep gaan bij het bevoegd gezag van de school.

Artikel 20
Iedere betrokkenheid bij het gebruik van alcoholische dranken of verdovende
middelen is verboden. Dit geldt evenzeer voor het dragen van wapens of het hebben
en/of afsteken van vuurwerk. Bij overtreding van dit verbod zal het bevoegd gezag op
voorstel van de schoolleiding kunnen beslissen tot de in artikel 19 genoemde
definitieve verwijdering van school, wanneer een andere school bereid is deze
leerling te plaatsen.

Diversen
Artikel 21
De leerlingen mogen geen lid zijn van een vereniging of instelling, of er een oprichten
die naar het oordeel van het bevoegd gezag in strijd is met de opvatting omtrent
leer en leven binnen de scholengemeenschap.
Artikel 22
Lectuur (boeken, kranten en tijdschriften, enz.) zonder toestemming mee naar school
gebracht kan in beslag genomen worden. Dit geldt ook voor een agenda van een niet
toegestaan merk. Het verspreiden van lectuur, illustraties e.d. in en buiten de
schoolgebouwen, zonder voorafgaande toestemming van de schoolleiding is
verboden. Affiches mogen slechts worden opgehangen na verkregen toestemming
van de schoolleiding.
Artikel 23
Elke dag wordt begonnen met het lezen van een Bijbelgedeelte, met het zingen van
een psalm en met gebed. De schooldag wordt beëindigd met gebed. Van de
leerlingen wordt daarom verlangd dat ze iedere dag een Bijbeltje bij zich hebben. De
maaltijden worden genuttigd onder toezicht van een door de schoolleiding
aangewezen functionaris, die gelegenheid geeft tot gebed en Bijbellezen. Eten in de
gang en/of trappenhuizen is in geen geval toegestaan.
Artikel 24
Ieder ouder of verzorger geeft bij verhuizing het nieuwe adres z.s.m. door aan de
leerlingenadministratie.
Artikel 25
Aan ouders wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage te betalen, de ouderbijdrage, als
bijdrage in de door het bevoegd gezag ten behoeve van de school te maken kosten.
Het bevoegd gezag bepaalt ieder jaar de hoogte van deze bijdrage.
Artikel 26
De schoolboeken worden gratis verstrekt. Leerlingen zijn verplicht om verlies direct te
melden en de kosten voor nieuwe boeken te vergoeden. Zij dragen er zorg voor hun
boeken in goede staat te houden. Eventuele schade zal verrekend worden.
Artikel 27
Iedere leerling wordt geacht kennis te hebben genomen van de door de schoolleiding
gedane mededelingen op het daarvoor bestemde mededelingenbord.
Artikel 28
Ouders van leerlingen van de scholengemeenschap en de leerlingen zelf worden
geacht de bepalingen van dit reglement te kennen. Tevens worden de leerlingen
geacht op de hoogte te zijn van andere dan in dit reglement vermelde regels, die per
afdeling vastgesteld en meegedeeld worden.

Artikel 29
Bij meerderjarig worden van de leerlingen wordt de leerling geacht de
aansprakelijkheid en de daar uit voortvloeiende verplichtingen tegenover de school
van zijn ouders of verzorgers over te nemen. Wij communiceren alles met ouders van
leerlingen van 18 jaar en ouder, tenzij de leerling zelf aangeeft dit expliciet niet te
willen. Dit geschiedt door het persoonlijk onderschrijven van de grondslag van de
school. Is de leerling hiertoe niet bereid dan vindt een gesprek plaats met de
toelatingscommissie van de betreffende afdeling over de vraag of de leerling op
school mag blijven. De commissie rapporteert hierover aan het bevoegd gezag,
waarna het bevoegd gezag beslist.
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