
 

 

Procedure Bevordering Schooljaar 19/20 ISW Hoogeland 
 

 

De landelijke maatregel om de scholen te sluiten, heeft tot een bijzondere situatie geleid. Het 

leerproces van leerlingen heeft zich vanaf 16 maart thuis voortgezet. Met behulp van lesbrieven en 

de digitale lessen hebben we getracht onze leerlingen zo goed mogelijk in dit proces te begeleiden. 

Dit feit heeft, naast andere praktische aspecten, ook gevolgen voor de bevordering van leerlingen 

naar het volgende schooljaar.   

 

Er is ISW-breed afgesproken de huidige bevorderingsafspraken te vervangen door de hieronder 

beschreven werkwijze. Hierbij is rekening gehouden met de volgende punten: 

- De leerlingen hebben een aanzienlijk deel van het schooljaar niet op een reguliere wijze les 

gehad. Zij mogen niet de dupe worden van deze situatie. Uitgangspunt is dan ook om de 

leerlingen te bevorderen.  

- Door elke sectie worden de achterstanden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt 

komend schooljaar het les en ondersteuningsprogramma aangeboden en kunnen de 

leerlingen hun achterstanden wegwerken.   

- Over de periode vanaf het begin van dit schooljaar tot begin maart 2020 zijn de cijfers van 

summatieve toetsen beschikbaar.  

- Er is in de periode daarna niet meer summatief getoetst.  Het op afstand betrouwbaar 

afnemen van een goede toets, die de lesstof goed dekt, is niet goed mogelijk; de validiteit 

van de resultaten is hierdoor uiterst discutabel. 

- Wel is er over de laatste periode, vanaf maart 2020, een “zacht” oordeel van de docent 

beschikbaar over de leerlingen en zijn/haar inzet en vorderingen. Dit op basis van o.a. het 

gecontroleerde huiswerk, het aanwezig zijn en meedoen in de (digitale)lessen, gemaakte 

formatieve toetsen en de ingeleverde (praktische) opdrachten.  

 

Werkwijze bij de overgang: 

▪ Leerlingen en ouders ontvangen een advies over de bevordering.  

▪ Uitgangspunt is dat de leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar.  

▪ De mentor en afdelingsleider inventariseren bij de docenten voor welke 

leerlingen bevorderen/plaatsen in een bepaalde niveaugroep  bijzonder 

risicovol zal zijn. Dit op basis van de cijfermatige info (tot de schoolsluiting) 

en de “zachte” informatie in de periode daarna. 

▪ Leerlingen/ouders ontvangen dit advies (inclusief plaatsing in een passende 

jaarlaag/niveau waar van toepassing) op 22 juni. 

 

▪ Als ouders willen afwijken van dit advies, dan vragen zij eerst een gesprek aan met de 

afdelingsleider. 



▪ Ouders kunnen hun beweegredenen toelichten.  

▪ De afdelingsleider zal de motivatie van school nog nader verklaren. 

▪ Ouders worden geïnformeerd over de gevolgen van een afwijkende keuze. 

 

 

▪ Genoemde ouders delen daarna schriftelijk aan de school mede of zij het advies wel of niet 

zullen volgen.   

▪ Leerling wordt definitief in de gewenste jaarlaag geplaatst.  

▪ Bij het niet opvolgen van het advies, wordt met nadruk vermeld dat er geen 

recht is op terugkeer naar het geadviseerde leerjaar/niveau gedurende het 

schooljaar. Bij het formeren van de klassen wordt hiermee geen rekening 

gehouden.   

▪ Elke leerling heeft recht op alle beschikbare extra ondersteuning in verband 

met de coronasituatie.  Maar voor leerlingen die tegen het advies in over 

zijn gegaan, is geen ruimte om daarbovenop nog extra begeleiding te 

bieden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naaldwijk, 7 mei 2020 
J. Versloot 


