
 
 

Schoolreglement Mill Hill College Goirle 
 
 

Algemeen 
Het Mill Hill College ressorteert onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs. Binnen dit 
bevoegd gezag zijn alle leerlingzaken volledig doorgemandateerd aan de eindverantwoordelijk 
schoolleider1. Om dit bestuurlijk mogelijk te maken is ervoor gekozen om de rector beroepsinstantie2 
te laten zijn. De rector moet de bevoegdheid tot het nemen van het primaire besluit doormandateren 
binnen de schoolorganisatie.3  
 

Artikel 1 Begripsbepaling 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. CH4-overleg: overleg met Tilburgse e.o.-scholen omtrent leerlingen die willen instromen in 

havo-4; 
2. College van beroep: college van rectoren, ingedeeld naar regio, dat marginaal toetst4 
3. Conrector: lid van de (kern-)directie dat onder directe verantwoordelijkheid van de rector met 

portefeuilles is belast, in de functiebeschrijving van OMO genoemd als Directeur Onderwijs; 
4. Coördinator leerlingzaken: personeelslid belast met de taak allerlei zaken betreffende 

leerlingen te regelen; 
5. Inspectie: de inspecteur die belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs als bedoeld 

in artikel 113 WVO; 
6. Kerndirectie: rector en conrector; 
7. Leerlingen: de leerlingen die staan ingeschreven op het Mill Hill College in Goirle; 
8. Managementteam: rector, conrector en sectordirecteuren; 
9. Ons Middelbaar Onderwijs: de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs; 
10. Rector: de eindverantwoordelijk schoolleider van het Mill Hill College; 
11. School: het Mill Hill College te Goirle; 
12. Schoolleiding: het managementteam bestaande uit de rector, de conrector en de 

sectordirecteuren; 
13. Sectordirecteur: lid van het managementteam dat belast is met de verantwoordelijkheid voor de 

dagelijkse gang van zaken binnen de desbetreffende afdeling, in de functiebeschrijving van 
OMO genoemd als sectordirecteur; 

14. Toelatingsoverleg Tilburgse scholen; 
15. Zorgcoördinator: personeelslid belast met coördinatie van zorgtaken. 
 

Artikel 2 Toelating5 
1. Brugklas 

a. De sectordirecteur brugklas is gemandateerd inzake de toelating tot de brugklas. 
b. Er is een interne toelatingscommissie, waarvan de sectordirecteur voorzitter is. Deze 

toelatingscommissie stelt vast of de kandidaat-leerlingen in principe toelaatbaar zijn, niet 
toelaatbaar zijn of bespreekgeval zijn. 
  

                                                      
1 rector 
2 juridische zin is er sprake van bezwaar: er is immers sprake van dezelfde instantie die beoordeelt of het primaire besluit juist 
is geweest.  
3 zie Directiestatuut en Algemeen Reglement Ons Middelbaar Onderwijs. 
4 zie CSO-10-029 
5 zie artikel 27 Wet Voortgezet Onderwijs juncto artikelen 2 tot en met 11 Inrichtingsbesluit W.V.O. 



 
 

c. In het Tilburgse overlegt de voorzitter van de interne toelatingscommissie met 
gemandateerden van andere scholen over de toelating met dien verstande dat zij altijd 
zelfstandig de beslissing neemt over de toelating op het Mill Hill College. Indien er sprake is 
van een zorgleerling6 dan kijkt zij naar het zorgprofiel van de school en wint zij advies in van 
de zorgcoördinator.  

d. Bij toelaatbaarheid wordt gekeken naar:  
o het advies van de basisschool; 

e. Een kandidaat-leerling is toelaatbaar tot: 
o de mavo/havo-stroom met een mavo-advies/vmbo-t-advies van de basisschool; 
o de havo/vwo-stroom met een havo-advies van de basisschool; 
o de vwo-stroom een vwo-advies van de basisschool. 

f. De toelatingseisen dienen bekrachtigd te worden door de rector. 
g. Een besluit over toelating of een weigering tot toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd aan 

de kandidaat-leerling (en, aan diens ouders, voogden of verzorgers) kenbaar gemaakt.7 
h. Tegen een besluit tot niet-toelating kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 

bekendmaking- schriftelijk bezwaar maken bij de rector. De rector beslist in 
overeenstemming met artikel 27 WVO binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling en diens ouders, voogden 
of verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen 
nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien de rector 
het bezwaarschrift gegrond verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen 
omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit. 

i. Tegen het besluit van de rector kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk beroep aantekenen bij het College van beroep Regio 
West/Midden. Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, 
doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling en diens ouders, voogden of verzorgers in 
de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op 
die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien het College het 
beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, 
het bestreden besluit. 

 
2. Havo 48 

a. De sectordirecteur havo is gemandateerd inzake de toelating tot havo 4. In het CH4-overleg 
overlegt hij met andere directeuren over de toelating met dien verstande dat hij altijd 
zelfstandig de beslissing neemt over de toelating op het Mill Hill College. Indien er sprake is 
van een zorgleerling, dan wint hij advies in van de zorgcoördinator. 

b. De kandidaat-leerling kan in ieder geval worden toegelaten indien hij: 
o zich tijdig heeft aangemeld9; 
o positief advies heeft van de afleverende school én; 
o het niet afgeronde gemiddelde van de schoolexamens op het moment van opvragen 

minimaal een 6,8 is gewogen over alle examenvakken.  
Indien de kandidaat-leerling niet voldoet aan de bovenstaande eisen, dan kan in de eerste 
toelatingsvergadering van het CH4-overleg bepaald worden dat de kandidaat-leerling 
alsnog toelaatbaar is. Het gemiddelde bij de overgang van mavo/vmbo-3 naar mavo/vmbo-4 
dient daarbij als aanvullende informatie. In een tweede toelatingsvergadering wordt, indien 
een kandidaat-leerling niet toelaatbaar is geacht na de eerste toelatingsvergadering, de 
leerling toelaatbaar geacht, indien hij: 
o gemiddeld minimaal een 7,0 heeft voor het schoolexamen en het Centraal Schriftelijk 

Examen. 

                                                      
6 zie Zorgplan Mill Hill College 
7 zie bijlage 1a; toelating brugklas / bijlage 1b; afwijzing brugklas 
8 dit artikel geldt voor leerlingen met een mavo-/vmbo-t-diploma 
9 tijdig aanmelden betekent aanmelden tijdens de officiële inschrijfavonden die gepubliceerd worden 



 
 

c. De toelatingseisen dienen bekrachtigd te worden door de rector. 
d. Een besluit over toelating of een weigering tot toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd aan 

de kandidaat-leerling (en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook aan 
diens ouders, voogden of verzorgers) kenbaar gemaakt.10 

e. Tegen een besluit tot niet-toelating kunnen belanghebbenden -binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk bezwaar maken bij de rector. De rector beslist in 
overeenstemming met artikel 27 WVO binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling (en, indien deze de leeftijd 
van 18 jaar nog niet heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers) in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord en kennis heeft kunnen nemen van de op die 
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien de rector het bezwaarschrift 
gegrond verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden 
besluit en neemt een nieuw besluit. 

f. Tegen het besluit van de rector kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk beroep aantekenen bij het College van beroep Regio 
West/Midden. Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, 
doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling en diens ouders, voogden of verzorgers in 
de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op 
die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien het College het 
beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, 
het bestreden besluit. 

 
3.  Vwo 511 

a. De sectordirecteur vwo-bovenbouw is gemandateerd inzake de toelating tot vwo-5. Indien er 
sprake is van een zorgleerling, dan wint hij advies in van de zorgcoördinator. 
Er is een interne toelatingscommissie, waarvan de sectordirecteur voorzitter is. Deze 
toelatingscommissie stelt vast of de kandidaat-leerlingen in principe toelaatbaar zijn, niet 
toelaatbaar is of bespreekgeval is.  

b. De kandidaat-leerling kan in ieder geval worden toegelaten indien: 
o hij zich tijdig heeft aangemeld12; 
o het advies van de docenten die lesgeven in de examenvakken en de mentor positief is; 
o het niet afgeronde gemiddelde van de gevolgde examenvakken minimaal 7,0 is; 
o het niet afgeronde gemiddelde van de te volgen vakken op vwo-5 minimaal 7,0 is. 
Indien de kandidaat-leerling niet voldoet aan de bovenstaande eisen, dan kan in de eerste 
toelatingsvergadering van de toelatingscommissie bepaald worden of de kandidaat-leerling 
alsnog toelaatbaar is op voorwaarde dat deze leerling na het Centraal Schriftelijk Examen 
voor de gevolgde vakken op vwo-5 gemiddeld een 7,0 staat. Indien de kandidaat-leerling 
een nieuw vak gaat volgen op vwo-5 dan wordt een 6,0 voor dit vak gerekend in de 
berekening van het gemiddelde. In een tweede toelatingsvergadering wordt, indien een 
kandidaat-leerling niet toelaatbaar is geacht na de eerste toelatingsvergadering, de leerling 
toelaatbaar geacht, indien hij: 
o gemiddeld minimaal een 7,0 heeft voor het schoolexamen en het Centraal Schriftelijk 

Examen. 
c. De toelatingseisen dienen bekrachtigd te worden door de rector. 
d. Een besluit over toelating of een weigering tot toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd aan 

de kandidaat-leerling (en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook aan 
diens ouders, voogden of verzorgers) kenbaar gemaakt.13 

e. Tegen een besluit tot niet-toelating kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk bezwaar maken bij de rector. De rector beslist in 

                                                      
10 zie bijlage 2a; toelating havo-4 /bijlage 2b; afwijzing havo-4 
11 dit artikel geldt voor leerlingen met een havo-diploma 
12 tijdig aanmelden betekent aanmelden voorafgaande aan een gepubliceerde datum 
13 zie bijlage 3a; toelating vwo-5/bijlage 3b; afwijzing vwo-5 



 
 

overeenstemming met artikel 27 WVO binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling (en, indien deze de leeftijd 
van 18 jaar nog niet heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers) in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord en kennis heeft kunnen nemen van de op die 
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien de rector het bezwaarschrift 
gegrond verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden 
besluit en neemt een nieuw besluit. 

f. Tegen het besluit van de rector kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk beroep aantekenen bij het College van beroep Regio 
West/Midden. Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, 
doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling en diens ouders, voogden of verzorgers in 
de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op 
die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien het College het 
beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, 
het bestreden besluit. 

 
4. Zij-instromers 

a. De sectordirecteur is gemandateerd inzake de toelating van een kandidaat-leerling tot de 
desbetreffende afdeling. 

b. Indien de kandidaat-leerling een zorgleerling is, dan moet de zorgcoördinator om advies 
gevraagd worden. Kandidaat-leerlingen met een LWOO-indicatie zijn niet toelaatbaar.  

c. Een besluit over toelating of een weigering tot toelating wordt schriftelijk en gemotiveerd aan 
de kandidaat-leerling (en, indien deze nog niet te leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook aan 
diens ouders, voogden of verzorgers) kenbaar gemaakt.14 

d. Tegen een besluit tot niet-toelating kunnen belanghebbenden -binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk bezwaar maken bij de rector. De rector beslist in 
overeenstemming met artikel 27 WVO binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift, doch niet eerder nadat de kandidaat-leerling (en, indien deze de leeftijd van 
18 jaar nog niet heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers) in de gelegenheid 
is gesteld te worden gehoord en kennis heeft kunnen nemen van de op die besluiten 
betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien de rector het bezwaarschrift gegrond 
verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit en 
neemt een nieuw besluit. 

e. Tegen het besluit van de rector kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk beroep aantekenen bij het College van beroep Regio 
West/Midden. Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, 
doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling en diens ouders, voogden of verzorgers in 
de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op 
die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien het College het 
beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, 
het bestreden besluit. 

 

Artikel 3 Bevordering en afwijzing van leerlingen 
1. De sectordirecteur rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden 

of verzorgers dan wel de meerderjarige leerling ten minste drie keer per schooljaar. 
2. De rector stelt een normenstelsel vast op grond waarvan een beslissing tot bevordering of 

afwijzing van een leerling naar het volgende leerjaar kan worden genomen. In dit normenstelsel 
is de besluitvormingsprocedure omtrent bevordering en afwijzing opgenomen. De 
sectordirecteur is belast met het opstellen van dit normenstelsel en zorgt ervoor dat dit 

                                                      
14 zie bijlage 4a; toelating zij-instromers havo/bijlage 4b; afwijzing zij-instromers havo/ bijlage 4c; toelating zij-instromers 
vwo/bijlage 4d; afwijzing zij-instromers vwo 



 
 

normenstelsel, de overgangsregeling, kenbaar is gemaakt aan leerlingen, ouders, voogden of 
verzorgers vóór 1 oktober van het schooljaar. 

3. Een besluit over bevordering en afwijzing tot een volgend leerjaar van een leerling wordt 
genomen door de docentenvergadering. 

4. Tegen een besluit tot afwijzing tot een volgend leerjaar kan, alsmede tegen een besluit tot niet-
opstroming,15 binnen vijf werkdagen, nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld, 
schriftelijk bezwaar gemaakt worden bij de rector. De rector beoordeelt of het normenstelsel 
juist is gehanteerd en of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De 
rector beslist binnen ėėn werkweek na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de rector het 
bezwaar gegrond vindt, vernietigt de rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden 
besluit en neemt een nieuw besluit. 

 

Artikel 4 Examencommissies 
1. De rector stelt per schooljaar examencommissies vast; de voorzitter van de onderscheidenlijke 

examencommissie maakt de samenstelling bekend via de website van het Mill Hill College. 
2. Er is een examencommissie onderbouw/mavo-2 onder voorzitterschap van de sectordirecteur 

onderbouw; een examencommissie mavo-3/4 onder voorzitterschap van de sectordirecteur 
mavo; een examencommissie havo-3/4/5 onder voorzitterschap van de sectordirecteur havo; 
een examencommissie vwo-3/4/5/6 onder voorzitterschap van de sectordirecteur vwo. De 
secretaris eindexamens maakt in ieder geval deel uit van alle examencommissies met 
uitzondering van de examencommissie onderbouw. 

3. De examencommissie heeft de volgende taken: 
o zij behandelt verzoeken van kandidaten om bijzondere maatregelen in het kader van het 

schoolexamen/de toetsen, die voortvloeien uit de persoonlijke omstandigheden van de 
kandidaat;  

o zij behandelt vrijstellingsverzoeken en verzoeken om ontheffing;  
o zij behandelt klachten van kandidaten over de inhoud of de beoordeling van het 

schoolexamen/de toetsen of over de omstandigheden waaronder deze zijn afgelegd. 
4. Leerlingen die bij de examencommissie bezwaar willen maken tegen een beslissing van een 

examinator of tegen een beslissing van de examencommissie, dienen binnen vijf werkdagen 
nadat bekend is geworden dat docent en leerling niet tot overeenstemming zijn gekomen, hun 
verzoek schriftelijk in bij de secretaris van de examencommissie. De examencommissie deelt 
schriftelijk en gemotiveerd binnen tien werkdagen nadat het bezwaar is binnengekomen haar 
besluit aan de leerling mede.16 Leerlingen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, 
moeten ook een handtekening van een ouder/voogd onder hun bezwaarschrift laten zetten. 

5. Wanneer een leerling van vak of van profiel wil wisselen, dan dient hij ongeacht zijn leeftijd een 
brief van een ouder over te leggen. 

6. Tegen een besluit van de examencommissie kan de leerling binnen vijf werkdagen, nadat het 
besluit aan de kandidaat is medegedeeld schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de 
rector. De rector beoordeelt of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. 
De rector kan de zaak schriftelijk afdoen bij kennelijkheid. Indien noodzakelijk kan de rector de 
kandidaat en de examencommissie afzonderlijk of tegelijkertijd horen. De rector kan de zaak 
terugverwijzen naar de examencommissie. De rector beslist binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de rector het bezwaar gegrond verklaart, vernietigt de 
rector, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit. 

 
 
  

                                                      
15 van niet-opstroming is sprake als de vraag voorligt dat een leerling naar vwo-3 mag in plaats van naar havo-3 
16 zie bijlage 5a; verzoek examencommissie/bijlage 5b; afwijzing verzoek examencommissie 



 
 

Artikel 5 Examen 
1. De rector is belast met de examinering van leerlingen. 
2. Ten behoeve van de examinering van leerlingen stelt de rector jaarlijks vóór 1 oktober een 

examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking 
heeft op het desbetreffende schooljaar. 

3. De sectordirecteuren mavo, havo en vwo zijn voorzitter van respectievelijk de 
examencommissies mavo, havo en vwo en zijn verantwoordelijk voor de aanlevering en 
uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting. 

4. In het programma van toetsing en afsluiting wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen 
van het examenprogramma in het schoolexamen wordt getoetst, de inhoud van de onderdelen 
van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de tijdvakken 
waarbinnen de toetsen van het schoolexamen aanvangen, de herkansing daaronder mede 
begrepen, de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze 
waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 

5. Het programma van toetsing en afsluiting wordt door de rector vóór 1 oktober toegezonden aan 
de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 

6. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het centraal examen of schoolexamen 
aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan kan de rector maatregelen 
nemen. De maatregelen die genomen kunnen worden, staan vermeld in het programma van 
toetsing en afsluiting. De kandidaat kan tegen de beslissing van de rector in beroep gaan bij 
een door het bevoegd gezag ingestelde Commissie van Beroep Eindexamens17. 

 

Artikel 6 Schorsing   
1. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd handelt met de 

voorschriften die op hem van toepassing zijn, kan de afdelingsdirecteur hem voor een periode 
van ten hoogste één dag de toegang tot de lessen ontzeggen. 

2. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd handelt met de 
voorschriften die op hem van toepassing zijn, kan de conrector hem voor een periode van ten 
hoogste één week de toegang tot de lessen ontzeggen. 

3. In het leerlingenstatuut staan gedragsregels; overtreding hiervan kan tot schorsing leiden. 
4. De sectordirecteur kan, alvorens tot schorsing over te gaan, de leerling een aanzegging tot 

schorsing18 doen. 
5. De sectordirecteur, bij een eendaagse schorsing19, en de conrector, bij een meerdaagse 

schorsing20, deelt een besluit tot schorsing schriftelijk en gemotiveerd mee aan de betrokkene 
(en, indien deze minderjarig is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene).  

6. Van een ontzegging van de toegang tot de lessen voor een periode langer dan 1 dag stelt de 
conrector de inspectie21 schriftelijk en met opgave van redenen in kennis22. Wanneer de 
leerling jonger is dan 18 jaar wordt ook de leerplichtambtenaar23 op de hoogte gebracht. 

7. Tegen een besluit tot schorsing kunnen belanghebbenden binnen vijf werkdagen na de 
bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij de rector. De rector beslist binnen vijf werkdagen 
na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de rector het bezwaarschrift gegrond verklaart, 
vernietigt de rector, schriftelijk en gemotiveerd, het bestreden besluit en neemt een nieuw 
besluit. 

8. De rector kan, gedurende de behandeling van het bezwaar, de schorsing opschorten totdat 
door de rector de beslissing op het bezwaarschrift is genomen. 

                                                      
17 zie Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens, BRE 2 
18 zie bijlage 6a; aanzegging tot schorsing 
19 zie bijlage 6b; eendaagse schorsing 
20 zie bijlage 6c; meerdaagse schorsing 
21 zie bijlage 6d; melding Inspectie 
22 zie artikel 13 Inrichtingsbesluit W.V.O. 
23 zie bijlage 6e; melding leerplichtambtenaar, dit moet ook digitaal gebeuren 



 
 

9. Tegen het besluit van de rector kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk beroep aantekenen bij het College van beroep Regio West/Midden. 
Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan 
nadat de leerling (en indien deze de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, ook diens ouders, 
voogden of verzorgers) in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Indien het College het 
beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, het 
bestreden besluit. 

 

Artikel 7 Definitieve verwijdering 
1. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd handelt met de 

voorschriften die op hem van toepassing zijn, kan hij door de conrector verwijderd worden. 
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de 

inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede 
toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.24 

3. De conrector stelt de inspectie schriftelijk25 en met opgave van redenen in kennis. Wanneer de 
leerling jonger is dan 18 jaar wordt ook de leerplichtambtenaar26 op de hoogte gebracht. 

4. De conrector kan besluiten tot definitieve verwijdering van leerlingen nadat deze (en, indien de 
leerling minderjarig is, ook diens ouders, voogden en verzorgers) in de gelegenheid is gesteld 
hierover te worden gehoord.  

5. De conrector deelt een besluit tot definitieve verwijdering schriftelijk en gemotiveerd mee aan 
de betrokkene (en, indien deze minderjarig is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de betrokkene)27. 

6. Indien een leerplichtige leerling wordt verwijderd, zal hij -gedurende de periode dat de leerling 
nog niet is toegelaten tot een andere school- worden geschorst in afwachting van plaatsing van 
de betrokken leerling op een andere school. Voor een schorsing voorafgaand aan definitieve 
verwijdering, geldt niet het bepaalde in artikel 4 van dit reglement en is de wettelijke en 
reglementaire schorsingstermijn van één week niet van toepassing. 

7. Tegen een besluit tot definitieve verwijdering kunnen belanghebbenden -binnen zes weken na 
de bekendmaking- schriftelijk bezwaar maken bij de rector. De rector beslist in 
overeenstemming met artikel 27 WVO binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, 
doch niet eerder dan nadat de leerling (en, indien deze de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, 
ook diens ouders, voogden of verzorgers) in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 
Indien de rector het bezwaarschrift gegrond verklaart, vernietigt de rector, schriftelijk en 
gemotiveerd, het bestreden besluit en neemt hij een nieuw besluit. 

8. De rector kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het beroep, de 
toegang tot de school ontzeggen. 

9. Tegen het besluit van de rector kunnen belanghebbenden –binnen zes weken na de 
bekendmaking- schriftelijk beroep aantekenen bij het College van beroep Regio West/Midden. 
Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan 
nadat de leerling (en indien deze de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, ook diens ouders, 
voogden of verzorgers) in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord en kennis heeft kunnen 
nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Indien het College 
het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, 
het bestreden besluit. 

 

  

                                                      
24 zie artikel 14 Inrichtingsbesluit W.V.O. 
25 zie bijlage 7a; melding definitieve verwijdering Inspectie 
26 zie bijlage 7b; melding leerplichtambtenaar, dit moet ook digitaal gebeuren 
27 zie bijlage 7c; definitieve verwijdering 



 
 

Artikel 8 Lessen 
De leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen, zoals die in de roosters voor hen zijn vastgesteld. 
Vrijstelling van het volgen van lessen kan binnen de wettelijke mogelijkheden slechts gegeven 
worden namens de rector. Regelingen omtrent verlof buiten schoolvakanties zijn beschreven in het 
leerlingenstatuut en/of programma van toetsing en afsluiting. De regeling omtrent verzuim wordt 
beschreven in het verzuimprotocol28. 
 

Artikel 9 Informatievoorziening 
De school heeft, naast de ouder die met het gezag bekleed is, aan de ouder die niet met het gezag 
bekleed is, een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van de beide ouders van het kind. Er is 
onderscheid te maken tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag 
bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, 
ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Ouders die niet met het gezag 
bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit 
recht beperkt. 
1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben 

over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van 
het kind. 

2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, 
kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt 
in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil 
hebben dan kunnen ze naar de rechter. 

3. Wanneer ouders geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie 
over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in 
kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke 
informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen 
belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel 
sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen 
informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het 
geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan 
een ouder het kind zal schaden. 

4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij 
helemaal geen recht op informatie. 

5. Indien een leerling de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, moet hij aangeven of hij de 
ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt tot het ontvangen van 
informatie. 

6. De school richt zich bij aanmelding van een leerling, toepassing van de bevorderingsregeling, 
profielkeuze, buitenlesactiviteiten e.d. tot de ouder bij wie het kind meestentijds woont. 

 

Artikel 10 Schade 
De schade door een leerling toegebracht aan het schoolgebouw, de meubels, de leermiddelen enz., 
alsmede aan de eigendommen van anderen en waarvoor zij aansprakelijk zijn te houden buiten het 
normale en dagelijkse gebruik, worden op kosten van de leerling, ouders, verzorgers of voogden van 
de schuldige leerling hersteld29. 
 

Artikel 11 Privacy 
De school handelt volgens de in de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschreven regelgeving. 
 
  

                                                      
28 verzuimprotocol, november 2009 
29 zie bijlage 8a; schademelding aan ouders 



 
 

Artikel 12 Medisch handelen  
De school handelt volgens het protocol30 medisch handelen. 
 

Artikel 13 
In alle gevallen waarin dit schoolreglement niet voorziet, beslist de rector alsmede in gevallen waarin 
dit reglement tegenstrijdige bepalingen bevat. 
 

Artikel 14 
Dit reglement kan geciteerd worden als Schoolreglement Mill Hill College. 
 

                                                      
30 zie bijlage 9: protocol medisch handelen 


