
Meerderjarige leerling 

Onderwijsovereenkomst minderjarige leerling 
De leerling volgt het onderwijs aan de school op basis van een tussen de school en zijn 
ouders/verzorgers gesloten overeenkomst (inschrijving als leerling). Deze overeenkomst 
geldt voor de duur van het verblijf van de leerling op onze school.  De school verplicht zich 
door deze overeenkomst de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem 
gelegenheid te geven tot het afleggen van het examen. De ouders/verzorgers verbinden zich 
hun kind de lessen aan de school te laten volgen en bepaalde daaruit voortvloeiende 
verplichtingen na te komen. Tevens verklaren zij zich voor hun kind akkoord met de 
afspraken en de regels die in de school gelden; via deze schoolgids en andere (digitale) 
communicatiemiddelen stellen wij u op de hoogte van deze regels en afspraken 
  
Onderwijsovereenkomst meerderjarige leerling 
Als een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is hij voor het verrichten van zgn. 
"rechtshandelingen" niet meer afhankelijk van zijn ouders of verzorgers. Dit houdt o.a. in dat 
de hiervoor bedoelde onderwijsovereenkomst bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd 
opnieuw, maar nu met de meerderjarig geworden leerling zou moeten worden aangegaan. 
Om praktische redenen echter zal de onderwijsovereenkomst die bij aanmelding van de 
minderjarige leerling is gesloten tussen diens ouders/verzorgers en het schoolbestuur, 
stilzwijgend en onder dezelfde condities worden voortgezet tussen de meerderjarige leerling 
en het schoolbestuur.  
 
Het bereiken van de meerderjarigheid heeft tot gevolg dat er ook in onze relatie tot de 
ouders/verzorgers, respectievelijk de leerling enige wijzigingen komen en wel op de 
onderstaande punten: 
 
Informatiebijeenkomsten en rapportage over leerresultaten/studievorderingen: 
Uitnodigingen en rapportages zijn voor de leerling bestemd. 
  
Studie- en pakketkeuze:  
Binnen het raam van de mogelijkheden die de school heeft en de regels die daaromtrent 
gelden, wordt de beslissing van de leerling gevolgd. 
 
Regelingen i.v.m. de goede gang van zaken van het onderwijs: 
Indien die regels betrekking hebben op verzoeken aan de school (bv. om i.v.m. 
doktersbezoek één of meer lessen te mogen verzuimen) dan wel op verplichte berichtgeving 
aan de school (bv. bij afwezigheid wegens ziekte), zal de meerderjarige leerling zelf moeten 
zorgen voor de naleving daarvan. 
 
Onregelmatigheden en maatregelen: 
Onregelmatigheden zijn alle gedragingen die afwijken van die welke redelijkerwijs van de 
leerling kunnen en moeten worden verlangd. Onregelmatigheden zijn bv.: wangedrag, 
ongeoorloofde absentie, spieken bij proefwerken en examens. De meerderjarige leerling is 
hiervoor zelf aansprakelijk. Schriftelijke mededelingen over eventuele maatregelen e.d. 
worden rechtstreeks aan de leerling gericht. 


