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1. VOORWOORD
SintLucas is succesvol als studenten succes hebben tijdens én na SintLucas.
Om dit te realiseren is het van belang dat studenten en medewerkers kunnen leren
en werken in een prettige en veilige omgeving. Daarom zijn er regels en maken we
afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Zodat iedereen zich bij SintLucas thuis
voelt en als een echte ‘Sint’ het beste uit zichzelf en anderen kan halen.
Om er voor te blijven zorgen dat studenten en medewerkers in een veilige omgeving
kunnen blijven leren en werken zijn in dit addendum regels en afspraken beschreven
met betrekking tot een epidemie.
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2. ADDENDUM STUDENTENSTATUUT
De onderwijsovereenkomst ligt ten grondslag aan de inschrijving van elke student en
vormt de basis van alle afspraken, rechten en verplichtingen die zowel gelden voor de
student als voor SintLucas.
De studiegids, de klachtenregeling, het studentenstatuut en dit addendum
studentenstatuut maken onlosmakelijk onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst
en vormen het kader waarbinnen de rechten en plichten zijn vastgelegd en de
afspraken en inspanningen over en weer zijn benoemd.

2.1 HOE IS DIT ADDENDUM STUDENTENSTATUUT TOT STAND?

Dit addendum studentenstatuut is na instemming van de studentenraad vastgesteld
door het college van bestuur.

2.2 GELDIGHEIDSDUUR

De geldigheidsduur van dit addendum is gelijk aan die van het studentenstatuut.

2.3 TOEPASSING

Dit addendum studentenstatuut is bindend voor:
• Studenten
• Medewerkers
• Ouders/verzorgers
Medewerkers en studenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het onderwijs en zijn beiden gebonden aan de bepalingen die zijn vastgelegd in
diverse reglementen behorende bij de onderwijsovereenkomst.
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3. REGELS M.B.T TOT EEN EPIDEMIE
In geval van een epidemie (als gevolg van een besmettelijke ziekte) kan het College
van Bestuur besluiten dat studenten, medewerkers en derden verplicht zijn om binnen
de gebouwen van SintLucas en de gebouwen waar SintLucas gebruik van maakt, een
mondkapje te dragen. Deze aanpassing biedt de mogelijkheid sancties te treffen bij
het overtreden van de regels.
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