Revisie van overgangsbesluiten
Aan het eind van het schooljaar neemt de docentenvergadering, bestaande uit de jaarlaagcoördinator
en docenten, een besluit over de vraag of een leerling wel of niet bevorderd kan worden naar een
volgende klas of dat hij naar een andere leerweg wordt overgeplaatst. Hiervoor heeft de school
bevorderingsnormen, PTA’s en een procedure voor overgangsvergaderingen opgesteld.
Een leerling gaat over, indien de meerderheid van de aanwezigen met dit besluit instemt.
Na de overgangsvergadering neemt de mentor diezelfde dag contact op met de ouders als er een
beslissing is gevallen, die afwijkt van wat als normaal kan worden beschouwd (bijvoorbeeld:
doubleren of geclausuleerd bevorderen).
Herziening overgangsbesluit (Revisie)
Meestal kunnen ouders en leerlingen zich vinden in het besluit. Mocht er sprake zijn van nieuwe
gegevens die nog niet bekend zijn bij de school dan kunnen ouders revisie van het besluit vragen.
Redenen om een revisie te laten plaatsvinden zijn:
a. Bij de overgangsvergadering waren niet alle van belang zijnde gegevens beschikbaar.
b. Er is volgens de vastgestelde normen een aanwijsbaar verkeerde beslissing genomen.
NB: Het is mogelijk dat men bij leerlingen met ongeveer dezelfde studieresultaten toch tot een andere
beslissing komt op grond van verschillende omstandigheden.
Hoe wordt revisie aangevraagd?
Herziening van het overgangsbesluit moet schriftelijk aangevraagd worden, binnen 24 uur nadat de
mentor contact met de ouders heeft opgenomen. Een motivatie van de revisie-aanvraag kan per
e-mail aan de conrector van de leerling worden verstuurd.
Wat gebeurt er met het verzoek?
Naar aanleiding van de onderbouwing besluit de schoolleiding of er een reden is om een
revisievergadering te houden en stelt de ouders hiervan op de hoogte.
Revisievergadering
Voor deze revisievergadering worden alle docenten van de betrokken leerling(en) uitgenodigd. De
vergadering wordt geleid door de conrector. Op de agenda staat alleen revisie van een
besluit/besluiten van de overgangsvergadering. Voor stemmingen tijdens een revisievergadering
gelden dezelfde regels als bij rapportvergaderingen (de meerderheid van de aanwezigen stemt in).
De revisievergadering neemt onder leiding van de conrector, alles overwegende, een nieuw besluit. De
conrector deelt dit besluit, inclusief de bijbehorende argumentatie, zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk
de laatste dag van het cursusjaar, aan de ouders mee.
Alsnog bezwaar?
Bezwaar tegen dit laatste besluit kan binnen 48 uur nadat de beslissing is meegedeeld kenbaar
gemaakt worden bij de rector van de school. Na overleg met de betrokkenen stelt de rector de ouders
binnen één week op de hoogte van zijn/haar beslissing.

