
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het coronavirus heeft ons gedwongen ons onderwijs op een andere manier vorm te geven. 
Dat geldt voor de afgelopen periode, maar ook voor de komende tijd. 
 
Dit ‘nieuwe’ onderwijs vraagt ook om een andere manier met onze bevorderingsrichtlijnen 
om te gaan. 
We hebben onze bevorderingsrichtlijnen daarom aangepast. De nadruk ligt bij de 
bevordering op een besluit waarbij de leerling zo kansrijk mogelijk is. 
De medezeggenschapsraad van Veurs Voorburg is afgelopen donderdag 14 mei 2020 met 
deze nieuwe richtlijnen akkoord gegaan. 
 
 
Aangepaste bevorderingsrichtlijnen 2019-2020 i.v.m. coronacrisis  
 

• Ieder overgangsbesluit wordt genomen om de leerling op de voor hem of haar meest 
kansrijke plek te plaatsen. 

• Het besluit over bevordering is een gezamenlijk besluit van de mentor en de 
teamleider, vooraf is bij alle vakdocenten advies gevraagd. 

• Het genomen besluit is transparant en uitlegbaar aan ouder(s)/verzorger(s) en 
leerlingen. 

• Bij de overgang van leerjaar 3 naar 4 geldt: 
o dat het vak maatschappijleer minimaal moet worden afgesloten met een 5,5 
o dat de kunstvakken en lichamelijke opvoeding met minimaal een voldoende 

moeten worden afgesloten 
o dat individuele keuzevakken bij Zorg en Welzijn  en Economie en 

Ondernemen minimaal met een 4,0 zijn afgesloten 

 
• De directie is, indien dit door de directie nodig wordt geacht, bevoegd om een 

genomen besluit te herzien. 
• Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bezwaar indienen bij de (bovenschools) directeur, dhr. 

Hulsbergen, tegen het genomen besluit. 

 
Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) worden uiterlijk vrijdag 10 juli op de hoogte 
gebracht van het definitieve besluit.  
 
Indien het een voor de leerling negatief besluit is, mogen de leerling en ouder(s)/verzorger(s) 
er vanuit gaan dat dit al in een eerder stadium met hen is besproken. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht, blijf gezond en tot ziens! 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Remco Hulsbergen  &   Korneel van den Bulck 
Directie Veurs Voorburg 
 


