Werkwijze revisie
Lyceum, Joure en Junior & mavo
17 oktober 2017
Inleiding
De overgangsvergadering brengt een advies uit aan de vestigingsdirecteur ten aanzien van plaatsing,
bevordering, doubleren, op- of afstromen. De vestigingsdirecteur beslist (in de praktijk is het zo dat hij
het advies van de overgangsvergadering overneemt).
Een beslissing van de vestigingsdirecteur kan in revisie worden genomen mits er nieuwe informatie
beschikbaar komt die van invloed geweest zou kunnen zijn op het advies van de overgangsvergadering.
Verloop
Direct na afloop van de overgangsvergadering, maar in ieder geval vóór 21.00 uur op de dag van de
overgangsvergadering, neemt de mentor contact op met de ouders als het genomen besluit van de
overgangsvergadering anders is dan ‘bevorderen’. De mentor legt ook de procedure uit als ouders
revisie willen aanvragen, en legt in SOMtoday vast welke argumenten door de vergadering zijn
aangevoerd om tot het advies te komen.
Ouders/verzorgers die een verzoek tot revisie willen doen, doen dat schriftelijk/per mail. De brief/mail
moet uiterlijk 8.30 uur op de tweede dag volgend op de overgangsvergadering bij de vestigingsdirecteur
worden ingediend (met CC aan de mentor). In de brief/mail moet de nieuwe informatie worden
opgenomen.
Revisie
Het verzoek tot revisie wordt beoordeeld door een commissie die in ieder geval bestaat uit de
vestigingsdirecteur, de afdelingsleider, de leerlingcoördinator, de decaan, de examensecretaris (als het
leerlingen uit de tweede fase havo/vwo of klas 3/4 Joure betreft) en de betrokken mentor.
De revisievergadering start om 9.00 uur. De betrokken mentoren dienen vanaf dan beschikbaar te zijn
voor overleg; de mentor neemt deel aan het overleg over zijn mentorleerling.
Afhankelijk van de aard van de informatie kunnen andere docenten dan wel overige deskundigen
(bijvoorbeeld de orthopedagoog) geraadpleegd worden. Het besluit is gericht op consensus.
De vestigingsdirecteur neemt een definitief besluit.
Na afloop van de vergadering worden de docenten per mail ingelicht over de ingediende revisieverzoeken en de genomen besluiten.
Uitkomst en verslaglegging
De mentor communiceert dezelfde dag de uitkomst van de revisievergadering (de beslissing van de
vestigingsdirecteur) met de ouders. Het besluit wordt binnen vijf dagen door de vestigingsdirecteur
schriftelijk bevestigd aan de betrokkenen (ouders & mentor).
Het verzoek tot revisie en de brief die naar ouders en mentor gaat, worden door de vestigingsdirecteur
in SOM gezet.
Bezwaar
De ouders/verzorgers kunnen binnen een werkdag nadat het definitieve besluit van de
vestigingsdirecteur mondeling is gecommuniceerd, schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag neemt binnen drie werkdagen na de ontvangst van het bezwaar
een bindende beslissing. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk mondeling gecommuniceerd door het
bevoegd gezag. De beslissing wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk meegedeeld aan de
ouders/verzorgers.
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