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Bezwaar en beroep overgangsbesluit 2020 
 
Geldend voor de scholen die vallen onder het Christiaan Huygens College: 

 

 

 

In deze regeling is beschreven op welke wijze ouders bezwaar kunnen maken of beroep 
kunnen aantekenen tegen een besluit betreffende de overgang van hun kind. Daar waar 
de leerling 18 jaar of ouder is moet deze zelf bezwaar of beroep aantekenen. 
Deze regeling is een aanvulling op de klachtenregeling van 1 juni 2019. 
 
 
Bevordering 
Aan het einde van schooljaar 2019-2020 zal in verband met het ontbreken van cijfers uit 
de laatste periodes worden afgeweken van het gangbare bevorderingsbeleid. Er zal naast 
de aanwezige cijfers worden gekeken naar de participatie van leerlingen in de Teams-
lessen, de gemaakte opdrachten of naar de inzet van de leerling. Hierbij geldt dat de 
school vooral kijkt naar de inzet, capaciteit en ingeschatte kans op succes in een hoger 
leerjaar. Dat gebeurt zorgvuldig en wanneer de school acht dat ouders in dit besluit een 
rol kunnen spelen zullen ouders gevraagd worden om hun mening te geven over een 
voorgenomen besluit. 
 
Uiteindelijk neemt de afdelingsleider, gehoord hebbend de docenten die aan de leerling 
lesgeven, waar dat nodig is ook de ouders en de leerling zelf, een besluit. Dat besluit 
bestaat grofweg uit drie mogelijkheden: 

A. Bevorderen naar een hoger leerjaar (al dan niet in een andere afdeling) 
B. Voorwaardelijk bevorderen naar een hoger leerjaar (al dan niet in een andere 

afdeling) 
C. Doubleren (al dan niet in hetzelfde leerjaar in een andere afdeling). 

 
 
Bezwaar 
Ouders kunnen binnen één week na het besluit van de afdelingsleider bezwaar maken 
tegen het genomen besluit. Dat kan uitsluitend per e-mail en dient te worden gericht aan 
de locatiedirecteur. De ouders motiveren daarin waarom zij bezwaar maken tegen het 
besluit en welk belang daarmee is gediend. De locatiedirecteur heeft één week om dit 
bezwaar te behandelen en daarbij het genomen besluit van de afdelingsleider te 
heroverwegen en zijn uitspraak aan de ouders bekend te maken. De locatiedirecteur 
overlegt in dit proces met de ouders conform de dan geldende adviezen van het RIVM. 
 
 
Beroep 
Na deze bezwaarprocedure zijn ouders nog in de gelegenheid om beroep aan te tekenen 
tegen de uitspraak van de locatiedirecteur bij de bestuurder. Ook hier geldt een 
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beroepstermijn van één week en een responstijd van de bestuurder van één week. De 
bestuurder overlegt tijdens een beroepsprocedure met de locatiedirecteur en ouders 
conform de dan geldende adviezen van het RIVM en neemt een besluit. 
 

Voorwaardelijk bevorderen 
Op het moment dat een leerling voorwaardelijk wordt bevorderd naar een hoger leerjaar 
worden ook de voorwaarden opgesteld waaraan de leerling in het hogere leerjaar moet 
voldoen. De voortgang van de leerling in het hogere leerjaar wordt in ieder geval voor de 
herfstvakantie en voor de kerstvakantie geëvalueerd.  
De afdelingsleider neemt, uiterlijk voor de kerstvakantie op basis van de evaluatie, het 
besluit dat de leerling: 

A. Definitief wordt bevorderd naar het hogere leerjaar. 
B. Alsnog doubleert en teruggaat naar de afdeling en leerjaar waar de leerling voor 

de zomervakantie zat. 
 
Ook tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk zoals hiervoor aangegeven. 
 
 
 
 
 
Instemming verleend door de MR op 25 mei 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 


