Procedure eindrapportvergadering WVB Scholengroep
A.
Algemeen:
1. De eindrapportvergadering wordt voorbereid door mentor en teamleider.
2. De teamleider is de voorzitter van de vergadering.
3. Er kan alleen vergaderd worden als alle gegevens op de eindlijst naar oordeel van
de teamleider volledig zijn.
4. Vooraf zijn bij alle docenten de bevorderingsnormen van het betreffende leerjaar
duidelijk.
5. De leerling met een incomplete lijst is altijd een bespreekgeval.
6. De eindrapportvergadering is een verplichte vergadering voor alle docenten die
lesgeven aan de betreffende leerlingen.
7. Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt met daarin het besluit en
(alleen bij de bespreekgevallen) de argumenten achter dit besluit.

B.
Bespreekgevallen
De volgende categorieën leerlingen komen in de eindrapportvergadering als
bespreekgeval naar voren:
1. Leerlingen die op basis van de bevorderingsnormen aangemerkt kunnen worden
als bespreekgeval
2. Leerlingen waarbij bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte, sterfgeval
in familie of directe kennissenkring, huiselijke omstandigheden en/of sociaal
emotionele problemen over langere tijd, de schoolprestaties in ongunstige zin
hebben beïnvloed.
3. Leerlingen die een opvallende stijgende lijn te zien geven in de vakken die op dat
moment onvoldoende zijn en net buiten de bespreekmarge vallen, kunnen ter
bespreking voorgedragen worden door de mentor/teamleider.
4. Leerlingen die naar een andere opleiding zullen gaan.
C.
Stemming
1. Er wordt alleen gestemd over leerlingen die voorgedragen worden door de
mentor en teamleider. Basis zijn de bevorderingsnormen van het betreffende
leerjaar en het leerlingenstatuut.
2. Stembevoegdheid:
a. uitsluitend de docenten, die de leerling daadwerkelijk les hebben
gegeven en aanwezig zijn bij de vergadering, moeten een stem
uitbrengen. De docent heeft dus 1 stem.
b. een stagiair zonder “eigen” klas heeft geen stemrecht. Hierbij stemt de
hoofddocent.
c. blanco stemmen is niet toegestaan
d. de mentor heeft altijd een stem, ook al geeft hij/zij geen vakles aan de
leerling
e. de zorgcoördinator en de decaan hebben geen stemrecht, wel
adviesrecht.

3.

4.
5.
6.

f. Als de stemmen staken, beslist de teamleider.
Er wordt alleen in deze volgorde gestemd over :
a. Bevorderen
b. Doubleren
c. Afwijzen. Dit betekent dwingend advies andere leerstroom (*).
Er wordt hoofdelijk gestemd en er is een meerderheid van meer dan 50% van de
stemmen nodig voor een besluit bij bevorderen of doubleren. Voor een bindend
advies afwijzen is tweederde meerderheid van de vergadering noodzakelijk.
Voorwaardelijke bevordering is niet toegestaan.
De uitslag van stemming blijft geheim. Er valt een besluit waar alle participanten
zich aan binden. Communicatie over de vergadering naar leerling en ouders wordt
alleen gedaan door mentor en/of teamleider, waarbij geen stemverhouding wordt
genoemd.

D.
Bijzondere situaties
1.
Tweemaal doubleren
Twee keer doubleren in eenzelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende
leerjaren is niet toegestaan. Dit leidt automatisch tot een bindend advies ander
onderwijs en de leerling (en zijn ouders) wordt dringend geadviseerd dit advies op te
volgen. De rector kan op basis van het bindend advies besluiten de leerling van
school te verwijderen. (Leerlingenstatuut art.15-3)
2.
Bevorderen met profielwisseling en/of wisseling van een vak.
Een leerling wordt beoordeeld volgens de pakketkeuze die hij/zij gemaakt heeft. Als
de leerling niet bevorderd wordt en de vergadering advies geeft aan de leerling tot
een pakketwijziging, dan wordt deze nieuwe situatie bij akkoord van ouders
voorgedragen voor de revisievergadering.
3.
Revisie
De mentor en/of de teamleider kan revisie van de vergadering aanvragen bij de
locatiedirecteur indien hij/zij van mening is dat de vergadering de verschillende
argumenten niet juist heeft afgewogen. Hij/zij dient daartoe een verzoek met
argumentatie in bij de locatiedirecteur. Deze beslist of het verzoek valide is.
4.
Bezwaar ouders
Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de vergadering bij de
locatiedirecteur. Deze raadpleegt de teamleider en mentor. Na het horen van de
ouders en de leerling neemt hij/zij een bindend besluit.
N.B. Afwijken van bovenstaande procedure kan alleen na toestemming van de
locatiedirecteur.
(*) In dit geval moet er een eerder traject zijn geweest waarbij ouders /leerling dringend geadviseerd
is naar een andere leerstroom te zoeken. De rector kan op basis van het bindend advies ander
onderwijsadvies besluiten de leerling van school te verwijderen. (Leerlingenstatuut art.15-3)
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