
   

 

 

 
 
 
 

 
Oldenzaal, 9 april 2021 

 

Betreft: richtlijnen voor bevorderen of doubleren 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we dit schooljaar, net als vorig schooljaar, te maken hebben 

met het verzorgen van online lessen en een combinatie van lessen op school en online lessen. Een 

situatie waarin leerlingen minder in de gelegenheid zijn geweest om toetsen te maken waardoor een 

minder volledig beeld kan ontstaan over de studievoortgang van de leerling. Toch moeten we bepalen 

of een leerling wel of niet bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. Deze omstandigheden 

maken dat de procedure rondom de overgangsvergaderingen dit jaar extra aandacht vraagt. In deze 

brief informeren we u nader over de procedure die geldig is voor het schooljaar 2020-2021. 

 

 

Wel of niet overgaan, hoe bepalen we dat? 

Om te bepalen of een leerling al dan niet bevorderd wordt naar het volgende leerjaar, gaan we uit van 

de geldende bevorderingsrichtlijnen en overgangsnormen (in te zien via deze link). Daarnaast kennen 

we onze leerlingen. We weten hoe ze werken en welke kennis en vaardigheden ze hebben. Bij het 

beoordelen of een leerling wordt bevorderd, wegen we naast de behaalde cijferresultaten ook het 

totaalbeeld van mogelijk studiesucces in het volgende leerjaar. 

 

Welke opties zijn er? 

Op basis van cijfers en de kennis die wij van de leerling hebben zijn er drie mogelijkheden. In alle 

gevallen neemt de mentor hierover contact met u  op. 

 

1. De leerling wordt bevorderd. We brengen in beeld of er extra ondersteuning nodig is.  

2. Leerjaar 1, 2 en 3: wanneer een leerling niet bevorderbaar is wordt een leerling besproken en 

beslist de rapportvergadering over het vervolgtraject. Dit vervolgtraject kan zijn dat de leerling 

het onderwijs op een lager niveau voortzet of doubleert. 

Leerjaar 4 en hoger: de leerling gaat niet over volgens de geldende overgangsnormen. We 

verwachten op basis van alle gegevens dat een overgang naar een volgend leerjaar niet 

succesvol zal zijn. Dit wordt al in een vroeg stadium onderbouwd en besproken. Conform de 

normale procedure kunnen ouders bezwaar aantekenen tegen het genomen besluit. 

3. We twijfelen of een leerling het volgende schooljaar zonder problemen kan halen. Op basis 

van onze gegevens en kennis van de leerling schrijven we een advies over al dan niet overgaan 

met onderbouwing welke keus ons goed lijkt.  In het advies wordt opgenomen welke 

ondersteuning nodig is. Als u het advies naast u neerlegt, vragen we om dat uit te leggen in 

een brief. Daarin moet de reden staan waarom u het niet met ons eens bent en een 

beschrijving van een mogelijke manier waarop de leerling het komende schooljaar toch kan 

halen.  

 

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders-/-verzorgers/bevorderingsrichtlijnen-en-overgangsnormen


 

 

In de komende periode van het schooljaar zal de mentor contact met u onderhouden wanneer een 

overgang niet vanzelfsprekend is, opdat u niet voor een verrassing komt te staan. 

 

In een later stadium ontvangt u een tijdpad waarin de stappen rondom de overgang  en bezwaar 

aantekenen verder uitgewerkt worden.  

 

 

Extra informatie over het inhalen van gemiste toetsen 

Leerlingen die in de periode van augustus 2020 tot en met december 2020 toetsen gemist hebben 

krijgen de mogelijkheid om deze toetsen in te halen. De leerling moet hiertoe zelf een afspraak maken 

met de vakdocent om deze toets(en) in te halen. De toets moet dan uiterlijk vrijdag 4 juni gemaakt 

zijn, na 4 juni is er geen mogelijkheid meer toetsen in te halen. Wanneer de toets gemaakt wordt telt 

het resultaat altijd mee. Wanneer de leerling besluit de toetsen uit deze periode niet in te halen heeft 

de leerling minder cijfers dan medeleerlingen. 

  

Leerlingen die in de periode na de kerstvakantie toetsen gemist hebben moeten deze toetsen verplicht 

inhalen. Hiervoor geldt ook dat zij  een afspraak maken met de vakdocent en dat de toets uiterlijk 

vrijdag 4 juni gemaakt moet zijn. Wanneer een verplicht in te halen  toets niet ingehaald wordt zal er 

geen overgangscijfer beschikbaar zijn voor dat vak en dat heeft mogelijk gevolgen voor de bevordering 

naar een volgend leerjaar. 

 

Middagprogramma 

Daarnaast willen we u er graag nogmaals op attent maken dat er iedere schooldag, aansluitend op de 

lessen, een aanvullend middagprogramma is. Hierin worden extra ondersteuning en maatwerk 

geboden aan de leerlingen als aanvulling op de reguliere lessen. Het aanbod van het 

middagprogramma richt zich op de hulpvraag vanuit de leerlingen. Wij adviseren u daarom het 

gesprek te hebben met uw zoon/dochter in welke mate het deelnemen aan dit middagprogramma 

wenselijk dan wel noodzakelijk is. Voor enkele leerlingen heeft deelname aan het middagprogramma 

een verplichtend karakter als gevolg van een besluit genomen in de onlangs gehouden 

rapportvergaderingen. Een eventueel verzoek met betrekking tot het aanbod of het ontbreken van 

gewenst aanbod kunt u bespreken met de mentor. Komende week mailen wij u en de leerlingen het 

meest actuele overzicht van activiteiten en mogelijkheden van het middagprogramma. Attendeer uw 

zoon/dochter erop dat ze met enig regelmaat hun schoolmail controleren om deze informatie niet te 

missen.  

 

Heeft u nog vragen?  

We hopen met deze brief zoveel mogelijk vragen beantwoord te hebben. Heeft u na het lezen toch 

nog vragen, neemt u dan contact op met de mentor.  

 

Met vriendelijke groeten,  

De schoolleiding Lyceumstraat en Thij 

 

 


