
   

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Oldenzaal, 18 mei 2020 

 

 

Betreft: richtlijnen voor bevorderen of doubleren 

 

 

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

 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat wij met zijn allen moesten wennen aan een nieuwe 

manier van les geven en les krijgen. In ons huidige onderwijs op afstand is het nog niet mogelijk 

om alle lesstof te toetsen zoals we dat voorheen deden. Hierdoor ontbreken sommige cijfers. Dit 

betekent dat we dit schooljaar op een wat andere manier beslissen of een leerling wel of niet kan 

overgaan naar het volgende leerjaar. In deze brief leggen we dit verder uit. 

 

Wel of niet overgaan, hoe bepalen we dat? 

Door het huidige onderwijs op afstand lukt het nog niet om alle lesstof te toetsen, waardoor cijfers 

uit de laatste periode ontbreken. Toch moeten we bepalen of een leerling wel of niet bevorderd kan 

worden naar het volgende leerjaar. Daarvoor houden we ons aan de bestaande 

bevorderingsrichtlijnen, die te vinden zijn op onze website. Daarnaast kennen we onze leerlingen. 

We weten hoe ze werken en welke kennis en vaardigheden ze hebben. Samen met de al behaalde 

cijfers zorgt dit ervoor dat we goed kunnen bepalen of leerlingen het volgende schooljaar met 

succes zullen doorlopen of niet. 

 

Welke opties zijn er? 

Op basis van cijfers en de kennis die wij van de leerling hebben geven we een van de volgende 

adviezen. In alle gevallen neemt de mentor hierover contact op. 

 

1. De leerling gaat over. We verwachten geen problemen in het volgende leerjaar. Eventuele 

achterstanden en/of tekorten brengen we in beeld. 

2. We twijfelen of een leerling het volgende schooljaar zonder problemen haalt. Op basis van onze 

gegevens en kennis van de leerling schrijven we een advies. Als u het niet eens bent met ons 

advies, 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. Meer uitleg over hoe u bezwaar kunt maken staat in onze 

adviesbrief. Gaat de leerling vervolgens toch over, dan geldt ook hier dat we eventuele 

achterstanden en tekorten goed in beeld brengen. 

3. De leerling gaat niet over. Als ouders en leerlingen denken dat deze beslissing niet op een 

juiste manier tot stand is gekomen, kan bezwaar aangetekend worden. Hoe dat in zijn werk 

gaat staat beschreven in de klachtenprocedure op onze website. 

 
  

https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/overgangsnormen/
https://www.twentscarmelcollege.nl/ouders_verzorgers/overgangsnormen/
https://www.twentscarmelcollege.nl/over_ons/klacht_indienen/


 

 

Als een leerling het toch niet haalt 

Het kan voorkomen dat een leerling die is bevorderd het volgende schooljaar toch niet haalt. In dat 

geval zijn er twee mogelijkheden: 

• De leerling gaat terug naar het vorige leerjaar of stroomt af naar een lager niveau. 

• Het gaat met een beperkt aantal vakken niet goed. Soms kan dan gezocht worden naar een 

oplossing om die vakken toch te halen, terwijl de leerling wel door kan met de andere vakken. 
 

Mogelijke achterstanden inlopen 

Als een leerling een achterstand heeft opgelopen bekijken we welke dat precies zijn en wat de 

leerling nodig heeft om ze in te halen. We kijken dus goed naar de leerling, zijn kennis en 

vaardigheden om passende maatregelen te kunnen nemen. 

 

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  


