
 
 

 
 

 

 

 

Putten, 12 mei 2021 

  

Betreft: overgang naar het volgende leerjaar. 

  

Geachte ouders en verzorgers,  

Op dit moment in het schooljaar zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de 
overgangsvergaderingen in juli. Normaal gesproken mailen we niet over deze 
voorbereidingen, maar dit jaar is ook alles weer net anders door de maatregelen 
omtrent corona.  

Deze maatregelen en in een aantal gevallen corona zelf hebben alle leerlingen 
getroffen en daar willen we tijdens de overgangsvergadering rekening mee 
houden. In deze brief geven we hierover meer informatie.  

Bevordering volgend schooljaar  
Tijdens de overgangsvergaderingen wordt elke leerling besproken en wordt er 
definitief besloten wat het vervolg is naar het volgende schooljaar. Dit besluit wordt 
veelal op basis van de behaalde cijferresultaten genomen.  

We kennen hierin drie mogelijkheden, namelijk reglementair bevorderd, discussie of 
doubleren (zitten blijven). Reglementair bevorderd en doubleren zijn duidelijk, want 
een leerling gaat over of een leerling blijft zitten. Een leerling die op discussie staat 
is afhankelijk van het besluit van de overgangsvergadering.   

Reële kansen en mogelijkheden bieden aan alle leerlingen  
Dit schooljaar verruimen we de overgangsnormen, want alle leerlingen hebben 
nadeel ondervonden van de coronamaatregelen en de lockdowns. Een leerling die 
niet automatische bevorderd is naar een volgend leerjaar, gaan we bespreken op de 
overgangsvergadering. We vergroten de discussieruimte. 

Op deze manier proberen we bij iedere leerling de effecten van de maatregelen 
omtrent corona mee te wegen. De betrokken vakdocenten, mentor en teamleider 
bespreken met elkaar de reële kansen en mogelijkheden van deze leerling voor het 
volgende schooljaar. En nemen vervolgens een beslissing die het beste past bij de 
leerling of de situatie. Hierin zijn maatwerk en afspraken die er gemaakt worden 
tussen leerling, mentor, docent en ouders van essentieel belang. Het uiteindelijke 
besluit wordt genomen tijdens de overgangsvergadering. Dit besluit is bindend. 
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We vertrouwen erop, u hiermee op de juiste manier te hebben geïnformeerd. Mocht u 
vragen hebben rondom bovenstaande, neemt u dan contact op met de teamleider 
van uw zoon of dochter, 

Met vriendelijke groet, 

W.J. Wassink, locatiedirecteur Groevenbeek Putten 
G.H. van den Pol, teamleider onderbouw, email: plg@groevenbeek.nl 
D.W. van Boven, teamleider bovenbouw, email: bvd@groevenbeek.nl 

 


