
Protocol revisie – sept. 2018 

 

 

Revisie 

Een leerling van het Avila College wordt aan het eind van het schooljaar (gericht) bevorderd 

naar een volgend leerjaar. De overgangsnormering beschrijft de voorwaarden voor deze 

bevordering. De overgangsnormering staat op de website van de school. 

Een leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) kunnen bezwaar maken tegen het besluit van de 

overgangsvergadering. 

Het bezwaar kan worden gedaan door middel van het aanvragen van een revisie. Dat moet 

schriftelijke gebeuren en kan eventueel door leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) mondeling 

worden toegelicht. Het verzoek moet worden gericht aan de teamleider van het 

desbetreffende leerjaar. Hiervoor geldt een termijn (zie de procedurebeschrijving hieronder). 

Revisie kan worden aangevraagd in leerjaar 1 t/m leerjaar 3. 

 

Revisie in leerjaar 1 en 2 

Een revisie aanvraag moet worden onderbouwd met argumenten die ten tijde van de 

overgangsvergadering niet bekend waren (d.w.z. nieuwe feiten en omstandigheden, zgn. 

nova) en die wellicht tot een ander besluit van de overgangsvergadering hadden kunnen 

leiden. 

 

Revisie in leerjaar 3 

Hiervoor geldt het zelfde als bij leerjaar 1 en 2.  

Echter, in leerjaar 3 kan er daarnaast ook een technische revisie worden aangevraagd. Dit 

kan worden aangevraagd indiende leerling zou kunnen worden bevorderd naar leerjaar 4 

met een ánder vakkenpakket dan waarover is besloten in de overgangsvergadering. Hierbij 

geldt wel de voorwaarde dat de leerling met een ander vakkenpakket plaats kan nemen in 

leerjaar 4, d.w.z. dat er plaats moet zijn in leerjaar 4 met het nieuwe vakkenpakket. 

 

Procedure 

Na de overgangsvergadering ontvangen leerling en ouder(s)/verzorger(s) bericht over het 

besluit van de overgangsvergadering. Dit besluit wordt hen meegedeeld door de mentor van 

de leerling. 

Als de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) hier tegen in bezwaar aan willen tekenen (revisie 

aan willen vragen) dan richten zij het verzoek aan de desbetreffende teamleider.  

Het verzoek zal worden beoordeeld door de revisiecommissie, bestaande uit de teamleiders 

van het Avila College, de leerjaarcoördinatoren en een willekeurige lesgevende docent van 

de desbetreffende leerling. 
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De revisiecommissie kan het verzoek wel of niet ontvankelijk verklaren. 

Wordt het verzoek ontvankelijk verklaard, dan roept de revisiecommissie de 

overgangsvergadering bijeen en de vergadering zal de motivering van de revisie meewegen 

in haar besluit. Het besluit van de overgangsvergadering kan zijn:  

- handhaving van het oorspronkelijke besluit; 

- nieuw besluit: het verzoek van leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) wordt gehonoreerd. 

Indien een verzoek tot revisie niet ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt het oorspronkelijke 

besluit gehandhaafd.  

Het oordeel van de revisiecommissie is bindend. 

Het besluit van de revisiecommissie wordt beargumenteerd en schriftelijk kenbaar gemaakt 

aan leerling en ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig kan een besluit mondeling worden 

toegelicht door de teamleider. 

 

Beroep tegen revisie 

Er kan beroep worden gedaan tegen de uitspraak van de revisiecommissie bij de directeur 

onderwijs. 

Het beroep moet schriftelijk en aangetekend bij de directeur worden ingediend binnen 48 uur 

na berichtgeving van de uitslag van de revisiecommissie. Dit kan geschieden via de school. 

 

Revisietijdpad schooljaar 2018 - 2019 

Leerjaar 1, 2 en 3 

Maandag 8 juli: overgangsvergadering leerjaar 1,2 en 3 

Dinsdag 9 juli: eventueel revisieverzoek voor 14.00 uur schriftelijk bij de teamleider 

Dinsdag 9 juli: revisiecommissie beoordeeld revisieverzoek 

Woensdag 10 juli: indien besloten: revisievergadering 

Woensdag 10 juli: uitslag revisie naar ouders en leerling 

Vrijdag 12 juli: deadline beroepsmogelijkheid. 

 

Revisieverzoeken mogen per mail worden aangeboden aan de teamleider: 

g.vantspijker@carmelhengelo.nl : leerjaar 1 en 2 

p.tendam@carmelhengelo : leerjaar 3 

 

De revisieprocedure wordt uiterlijk 1 oktober van het lopende schooljaar gepubliceerd op de 

website van de school 

Akkoord DMR: 25 september 2018 
Publicatie website Avila College: 28 september 2018 
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