Beroepsprocedure H.N. Werkman Stadslyceum
Groningen, mei 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon of dochter is niet bevorderd op grond van de behaalde resultaten. Op de overgangsvergadering zijn deze
resultaten besproken en alle bekende omstandigheden zijn meegewogen bij het nemen van de beslissing om uw
zoon/dochter niet te bevorderen. Er kunnen zich echter ook omstandigheden hebben voorgedaan die bij het
bespreken van de resultaten van uw zoon/dochter niet bekend waren.
Wanneer u van mening bent dat er omstandigheden zijn geweest die wellicht geleid zouden kunnen hebben tot
een andere beslissing en die níet bekend waren tijdens de overgangsvergadering kunt u tegen deze beslissing in
beroep gaan.
Bovendien moet u van mening zijn dat het beter is voor uw zoon/dochter om hem/haar toch te bevorderen
ondanks het feit dat de overgangsvergadering onvoldoende grond voor bevordering heeft geconstateerd.
De beroepscommissie doet de overgangsvergadering niet over. Zij oordeelt over het volgende:
• heeft de overgangsvergadering procedureel juist gehandeld;
• zijn er omstandigheden geweest die niet bekend waren bij het nemen van het oorspronkelijke besluit en dus
niet zijn meegewogen;
• zijn de belangen in voldoende mate afgewogen.
De beroepscommissie bestaande uit 3 docenten en een voorzitter. Tijdens de vergadering van de
beroepscommissie zijn de teamleider en de mentor van uw zoon/dochter aanwezig en eventueel de docent(en) die
bij het beroep betrokken is (zijn).
Het is gewenst dat u met de teamleider contact opneemt als u overweegt beroep aan te tekenen om met
hem/haar te bespreken of alle bijzondere omstandigheden bekend waren en of deze zijn meegenomen in het
uiteindelijke besluit uw zoon/dochter niet te bevorderen.
Indien u in beroep wilt gaan, dan moet dit verzoek uiterlijk maandag 11 juli 2022 vóór 12.00 uur bij de
administratie binnen zijn.
Verzoeken kunt u indienen onder vermelding van BEROEP + ‘naam leerling’ en ‘klas’ per mail indienen via:
e.lesilolo@o2g2.nl
Wij verzoeken u vriendelijk uitvoerig schriftelijk te motiveren waarom u in beroep gaat. Vermeld in uw brief uw
email adres zodat we u tijdig op de hoogte kunnen stellen van de uitslag.
De vergadering van de beroepscommissie vindt plaats op dinsdag 12 juli 2022.
De uitslag van het beroep ontvangt u uiterlijk schriftelijk per mail op woensdag 13 juli 2022.
Met vriendelijke groet,
Co Tammeling,
rector H.N. Werkman Stadslyceum

