
ADDENDUM LEERLINGENSTATUUT (VERSIE NOVEMBER 2020) 
 
Het onderstaande gewijzigde artikel komt in de plaats van het artikel uit het vigerende 
leerlingenstatuut. 
 
Artikel 14  Overgaan/zittenblijven    
1. De normen waaraan een leerling moet voldoen om toegelaten te worden tot een 

volgend leerjaar staan vermeld in de bevorderings- en determinatienormen. De 
bevorderings- en determinatienormen zijn voor de leerjaren 1 t/m 3 - voor zover ze niet 
onder het PTA-regime vallen - gepubliceerd op de website van de school. De regels 
zoals die gelden voor de bovenbouwleerlingen die vallen onder het PTA-regime zijn 
gepubliceerd in de PTA’s van de verschillende afdelingen (VMBO-HAVO-VWO) en 
leerjaren. De PTA’s zijn te vinden op Magister. De overgangs- en determinatienormen 
kunnen ook via de coördinator van de betreffende afdeling worden opgevraagd dan wel 
worden toegelicht.    

2. De overgangsvergadering, die gevormd wordt door de ter vergadering aanwezige 
mentoren en jaargangscoördinator(en) beslist onder voorzitterschap van (één van) de 
coördinator(en) en met in achtneming van de overgangsnormen, over:  - bevordering;  - 
afwijzing.     

3 De leerling, en - indien minderjarig - diens ouder, kunnen nadat de mentor de beslissing 
van de rapportvergadering heeft meegedeeld bezwaar aantekenen bij het betreffende 
directielid. Dit bezwaar moet laatstens op donderdagmorgen van de laatste schoolweek 
schriftelijk vóór 10.00 uur ontvangen zijn. Het directielid geeft, na overleg met de 
coördinator, een advies aan de directie (exclusief de rector). De directie (zonder de 
rector) beslist laatstens op de donderdagmiddag van de laatste schoolweek en laat de 
beslissing daarna de ouder schriftelijk weten.    

4 Indien een leerling na reclamatie alsnog mag starten in het eerste hogere leerjaar is er 
sprake van een voorwaardelijke bevordering. De betreffende leerling krijgt dan een taak 
in periode 1 die ervoor moet zorgen dat hij/zij de geconstateerde hiaten kan dichten. 
Als uit de betreffende taak blijkt dat de leerling kwantitatief en/of kwalitatief niet aan 
de eisen van de school voldoet, wordt hij/zij in het leerjaar van oorsprong teruggezet. 
Tussen 1 oktober en 1 januari van het nieuwe schooljaar wordt er schriftelijk met 
ouders gecommuniceerd of de voorwaardelijke bevordering al dan niet tot een 
definitieve bevordering heeft geresulteerd. 

5 Indien een leerling in de besprekingszone zit, kan de rapportvergadering, op voorstel 
van de mentor of de coördinator besluiten, nadere voorwaarden te stellen aan een 
eventuele bevordering zoals bijv. een andere stroom of andere vakken. Indien in deze 
situatie de leerling en/of diens ouder, nadat de mentor het besluit van de vergadering 
heeft meegedeeld, het niet eens zijn met de beslissing van de rapportvergadering, 
kunnen zij laatstens op donderdagmorgen van de laatste schoolweek schriftelijk vóór 
10.00 uur, bezwaar aantekenen bij het betreffende directielid. Deze geeft, na overleg 
met de coördinator, een advies aan de directie (exclusief de rector). Deze beslist 
laatstens op donderdagmiddag van de laatste schoolweek en laat de beslissing daarna 
schriftelijk aan de ouder weten.    

6 Een leerling volgt, gezien de tweejarige brugperiode (uitgezonderd het gymnasium en 
de BB/KB c.q. T-stroom) van het Maurick College, maximaal één jaar brugklas 1 en 



wordt vervolgens naar een tweede brugjaar bevorderd. Dit kan in dezelfde stroom, 
maar ook een lagere of hogere stroom zijn. Indien de leerling en/of diens ouder, nadat 
de mentor het besluit heeft meegedeeld, het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij 
laatstens op donderdagmorgen vóór 10.00 uur van de laatste schoolweek, bezwaar 
aantekenen bij het betreffende directielid. Deze geeft, na overleg met de coördinator, 
een advies aan de directie (exclusief de rector). Deze beslist laatstens op 
donderdagmiddag van de laatste schoolweek en laat de beslissing daarna schriftelijk 
aan de ouder weten.    

7 In brugklas 2 volgt de leerling maximaal één jaar het onderwijs van de betreffende 
stroom en wordt aan het eind van het jaar gedetermineerd. Dit kan in dezelfde stroom, 
maar ook een lagere of hogere stroom zijn. Indien de leerling en/of diens ouder, nadat 
de mentor het besluit heeft meegedeeld, het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij 
laatstens op donderdagmorgen vóór 10.00 uur van de laatste schoolweek, bezwaar 
aantekenen bij het betreffende directielid. Hij geeft, na overleg met de coördinator, een 
advies aan de directie (exclusief de rector). Deze beslist laatstens op donderdagmiddag 
van de laatste schoolweek en laat de beslissing daarna schriftelijk aan de ouder weten.    

8 Indien de eindrapportvergadering meent dat er gegronde redenen zijn om een leerling 
uit de brugklas die voldoende cognitieve en persoonlijke capaciteiten heeft om de 
beoogde opleiding met succes te volgen, het brugklasjaar te laten overdoen, kan zij 
daartoe besluiten. Indien de leerling en/of diens ouder, nadat de mentor het besluit 
heeft meegedeeld, het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij laatstens op 
donderdagmorgen vóór 10.00 uur van de laatste schoolweek, bezwaar aantekenen bij 
het betreffende directielid. Deze geeft, na overleg met de coördinator, een advies aan 
de directie (exclusief de rector). Deze beslist laatstens op donderdagmiddag van de 
laatste schoolweek en laat de beslissing daarna schriftelijk aan de ouder weten.    

9 Indien de leerling en /of diens ouder het niet eens zijn met de genomen beslissing in lid 
3, 4, 5, 6 of 7 kunnen zij beroep instellen bij de rector. Dit beroep kunnen zij tot 
laatstens de eerste maandag van de eerste vakantieweek schriftelijk vóór 10.00 uur 
instellen. De rector beoordeelt laatstens op de eerste woensdag van de eerste 
vakantieweek of het normenstelsel juist is gehanteerd en of de 
besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden en laat dit de ouder per 
omgaande weten. 


