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Algemene bepalingen 
 

Algemeen  

In het kader van goed onderwijs én mede dankzij een goed functionerende 
plaatsingswijzer is noch doubleren, noch afstromen de bedoeling. Desondanks kan het 
voor komen. Doubleren is een optie als we van mening zijn dat de leerling het wel kan, 
maar het niet heeft kunnen laten zien, bijvoorbeeld door langdurige ziekte of door 
omstandigheden buiten de invloedssfeer van de leerling. 

Afstromen is een optie als we constateren dat de leerling het niveau niet aan kan, 
waarop zou moeten worden gewerkt, met andere woorden: de intellectuele vermogens 
van de leerling maken functioneren op een lager niveau meer passend. Afstromen mag 
niet het gevolg zijn van sociaal-emotionele problematiek; die problematiek dient te 
worden onderkend en door middel van een goede begeleiding in samenwerking met 
ouders/verzorgers aangepakt. Het is dus zaak bij onvoldoende prestaties tijdig met 
elkaar in gesprek te gaan teneinde oorzaken te achterhalen. 

 

De normen  

Er is in alle leerjaren een norm voor doorstroom. In klas 1 en 2 is er ook een norm voor 
opstroom. In die gevallen waarin de leerling de norm voor doorstroom niet haalt, 
vergadert en beslist het docententeam over wat er met de leerling gebeurt: toch 
doorstromen, afstromen of doubleren. Hierover wordt vooraf met leerling en ouders 
gecommuniceerd.  
 

 
 

Het proces  

Voorafgaand aan de besluitmomenten inventariseert de mentor op basis van de 
resultaten welke leerlingen er in aanmerking komen voor door op-, of afstroom. De 
leerlingen worden eerst besproken in het docententeam en in de driehoek mentor-
leerling-ouder; vervolgens valt het besluit in het docententeam.  

Alleen de vergadering van docenten die lesgeven aan een leerling, aangevuld met de 
locatiedirecteur en de leerlingbegeleider, mits deze een interventie bij de betrokken 
leerling heeft gedaan, heeft de bevoegdheid tot het bevorderen of afwijzen van een 
leerling. 
 
De docentenvergadering kan op basis van persoonlijke omstandigheden van een leerling 
afwijken van de vermelde normering. 
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Doorstroom/bevordering  
 
We werken op de Foorakker met een voortschrijdend gemiddelde. 
De leerling krijgt elke 10 weken een rapport. 
De leerling wordt bevorderd op het 4e rapport (eindrapport). 
De resultaten van alle vakken worden weergegeven in een cijfer, behalve Rekenen en 
Taal (afgekort R&T of reta), onderdeel van het lesprogramma van klas 1, klas 2 en klas 3 
wordt gewaardeerd met een O (onvoldoende), V (voldoende) of G (goed). R&T of reta 
telt echter niet mee voor de bevordering. 
 
 
Slotbepaling 
 
Indien het reglement niet voorziet beslist de schoolleiding. 
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Klas 1 en 2   
 
Doorstroom naar leerjaar 2 en 3 
De leerling heeft: 

1. maximaal drie tekorten, waarvan  
2. slechts één tekort voor Nederlands, Engels, wiskunde en 
3. zijn LWP-portfolio met minimaal een voldoende (V) beoordeeld. 

 
Opstroom 
Een leerling komt voor opstroom in aanmerking wanneer hij voor: 

1. Nederlands, Engels en wiskunde elk tenminste een 8,0 staat en 
2. voor alle vakken samen gemiddeld tenminste een 8,0 staat. 

 
Opstroom-momenten 
Het schooljaar kent 2 opstroom-momenten: 

• na 20 weken (na het tweede rapport) 
• na 40 weken (na het eindrapport) 

 
Bespreekgebied 
Een leerling valt binnen het bespreekgebied wanneer hij: 

• maximaal vier tekorten heeft, waarvan 
• slechts tweemaal één tekort voor Nederlands of Engels of wiskunde óf 
• zijn LWP-portfolio met een onvoldoende (O) is beoordeeld. 

 
Afstroom 
Een leerling die niet voldoet aan de doorstroomcriteria en buiten het bespreekgebied valt, 
stroomt af naar het naastliggende lagere niveau.  
 
Doubleren 
Over het algemeen is doubleren (zittenblijven) geen optie. Alleen in bijzondere gevallen 
krijgt een leerling de mogelijkheid een jaar over te doen.   
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Klas 3 VMBO - Theoretische leerweg 
 
 
Doorstroom naar leerjaar 4 
De leerling heeft: 

1. maximaal vier tekorten, waarvan 
2. slechts één tekort voor Nederlands, Engels, wiskunde en 
3. in het te kiezen vakkenpakket niet meer dan twee tekorten. 
4. in het geval van twee tekorten in het gekozen vakkenpakket minimaal één zeven 

behaald. 
5. alle handelingsdelen met minimaal een voldoende beoordeling afgesloten. 
6. de vakken CKV en LO met minimaal een voldoende beoordeling afgesloten.  

 
 
Bespreekgebied 
De leerling heeft: 
a. vijf tekorten. 
b. niet voldaan aan punten 5 en 6 van de doorstroom-norm. 
 
Niet bevorderd  
De leerling heeft: 
meer dan 5 tekorten. 
 

 
 

 
 
Klas 3 HAVO / VWO 
 
 
Doorstroom naar leerjaar 4 
De leerling heeft: 

1. maximaal drie tekorten, waarvan  
2. slechts één tekort voor Nederlands, Engels, wiskunde  

 
 
 
Bespreekgebied 
 
De leerling heeft: 

a. vier tekorten. 
b. Twee tekorten voor Nederlands, Engels, wiskunde. 

 
 
Niet bevorderd  
 
De leerling heeft meer dan vier tekorten. 
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Procedure beroep tegen besluit m.b.t. bevordering  
 
Een leerling of –in geval van minderjarigheid- diens ouder kan volgens het Reglement 
overgangsnormen bij de directeur in beroep gaan tegen een beslissing van de 
rapportenvergadering m.b.t. de bevordering van de leerling. 
Daarbij geldt de volgende procedure: 
1. Leerling/ouder maakt z.s.m., maar uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de ouder op 
de hoogte is gesteld van het besluit van de rapportenvergadering, mondeling bezwaar 
tegen de genomen beslissing bij de locatiedirecteur van de leerling. Het bezwaar wordt 
binnen twee werkdagen na de mondelinge mededeling schriftelijk bevestigd door de 
leerling/ouder. 
2. De locatiedirecteur nodigt binnen twee werkdagen na het mondelinge bezwaar de 
leerling/ouder uit voor een gesprek waarin de leerling/ouder het bezwaar kan toelichten 
en motiveren. Bij dit gesprek is zo mogelijk ook de betreffende mentor aanwezig. 
3. Na dit gesprek hoort de directeur de locatiedirecteur en komt tot een conclusie en 
neemt een besluit: handhaven van het besluit of herzien van het besluit in een 
revisievergadering. Deze conclusie wordt mondeling meegedeeld aan de leerling/ouder 
en binnen twee werkdagen daarna schriftelijk bevestigd door de directeur. 
4. In het geval dat de directeur besluit tot een herziening in een revisievergadering, 
roept hij de revisievergadering op zo kort mogelijke termijn bijeen. In die vergadering 
brengt de locatiedirecteur het bezwaar van leerling/ouder naar voren en licht dit toe. 
5. De revisievergadering neemt een besluit en de locatiedirecteur deelt dat besluit 
dezelfde dag nog mondeling mee aan de leerling/ouder. Binnen twee werkdagen wordt 
de mededeling schriftelijk bevestigd. 
6. Indien leerling/ouder in beroep wil gaan tegen dit besluit maakt hij dit binnen twee 
werkdagen na het besluit schriftelijk kenbaar aan het College van Bestuur van Piter 
Jelles, Postbus 9002, 8903 LA Leeuwarden. 
7. Het College van Bestuur stelt zich op de hoogte van de gang van zaken, neemt kennis 
van de betreffende stukken en nodigt de leerling/ouder binnen 5 werkdagen uit voor een 
gesprek waarin de leerling/ouder het bezwaar kan toelichten en motiveren. Bij dit 
gesprek zijn zo mogelijk ook de betreffende directeur, locatiedirecteur en mentor 
aanwezig. 
8. Binnen twee werkdagen na dit gesprek komt het College van Bestuur tot een besluit: 
Het beroep wordt wel of niet gegrond verklaard. Het College van Bestuur deelt de 
leerling/ouder het besluit schriftelijk mee. 
9. Indien het beroep wel gegrond wordt verklaard, maakt het College van bestuur het 
besluit gemotiveerd kenbaar aan de betreffende directeur. 
10. Indien het beroep niet gegrond wordt verklaard, maar wel leidt tot een advies, wordt 
dat advies kenbaar gemaakt aan de directeur. 
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Begripsbepaling 
 
 
Onvoldoende:  
Een cijfer dat lager is dan 5,5 
 
Tekort:   
Een cijfer dat afgerond op helen een 5 oplevert, geldt als 1 tekort. 
Een cijfer dat afgerond op helen een 4 oplevert, geldt als 2 tekorten. 
Een cijfer dat afgerond op helen een 3 oplevert, geldt als 3 tekorten. 
 
Rapportformule:  
Er geldt één rapportperiode voor het gehele cursusjaar. Per cursusjaar zijn er 4 
rapportmomenten waarvan het laatste rapport geldt als eindrapport.  
Het eindrapport bepaalt of de leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar.  
 
Voortschrijdend gemiddelde:  
Het voortschrijdend gemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle tot dan toe behaalde 
cijfers voor een vak. Alle gedurende het schooljaar voor een vak behaalde cijfers tellen 
mee voor het overgangsrapport. 
 
Eindcijfer:  
Het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers voor een vak in één cursusjaar. Dit is 
een cijfer afgerond op 1 decimaal.  

 
Examendossier:  
Alle beoordelingen die meetellen voor het schoolexamen. 
 
Handelingsdeel:  
Onderdeel van een vak dat minimaal met een voldoende moet zijn afgesloten voordat het  
vervolg van de studie kan plaatsvinden.  
Het betreft geen cijfer, maar een beoordeling V (voldoende) of G (goed). 
 
Doorstroom:  
De leerling blijft onderwijs volgen op het zelfde niveau. 
 
Opstroom:  
De leerling gaat onderwijs volgen op een hoger niveau. 
 
Afstroom:  
De leerling gaat onderwijs volgen op een lager niveau. 
 
Doubleren: 
De leerling herhaalt het onderwijsprogramma van het huidige leerjaar en niveau. 
 
Bespreekgebied:  
De leerling wordt niet automatisch bevorderd of doubleert niet automatisch, maar de 
rapportvergadering bespreekt de resultaten van de betreffende leerling. Op basis van een 
gedegen argumentatie wordt bepaald of een leerling wel of niet doubleert of afstroomt. 
 
 
 
 


