
Addendum     Schoolgids_2019-2020, 7.6 Doorstroomnormen Jacob-Roelandslyceum 2019-2020, 66   

Toepassing van de coulanceregeling op de doorstroomnormen van het JRL 2019-2021 

Door het uitbreken van de Coronacrisis heeft ons kabinet bepaald dat per 16 maart 2020 alle 

middelbare scholen in Nederland tot nader order hun deuren moeten sluiten voor fysiek onderwijs 

op school. Sindsdien is ingezet op onderwijs op afstand. 

Wij beseffen dat door de gevolgen van de crisis niet iedere leerling volledig de kans heeft gekregen 

om dit jaar zich te laten zien op een manier zoals hij of zij dit voor ogen had.  

In samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is er een ‘coulanceregeling’ tot stand 

gekomen. Hierbinnen heeft elke school in onze vereniging de ruimte tot eigen inkleuring om 

zodoende een vertaalslag te maken naar de eigen schoolsituatie en doorstroomnormen.  

De omkaderde tekst hieronder bevat de toepassing van de coulanceregeling op onze 

doorstroomnormen, zoals deze op 11 mei 2020 met instemming van de MR zijn vastgesteld. 

Toepassing van de coulanceregeling op de doorstroomnormen van het JRL   
   

• Leerlingen die per 16 maart een positieve prognose hebben gekregen of op 16 april of 11 mei op 
bevorderen staan, zijn sowieso bevorderd naar volgend schooljaar. We zien deze leerlingen op basis van 
deze gegevens kansrijk voor volgend jaar.  Leerlingen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden 
worden besproken. Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen een advies.    

• Dit advies is gebaseerd op de onderstaande factoren   
o Prognosebrief   
o Resultaten tot 11 mei   
o Advies van vakdocenten en mentor op basis van inzet en inzicht (eind schooljaar)  

• Toepassing coulanceregeling op doorstroomnormen   
o Doubleren is in alle leerjaren toegestaan   
o Diagonaal bevorderen is alleen mogelijk in overleg met de mentor en afdelingsleider en met een positief 

advies van de doorstroomvergadering.  

• In leerjaar 3 kan een dubbeladvies gegeven worden, waarbij de pakket- en profielkeuze meegenomen 
wordt. Leerlingen met dubbel advies houden in leerjaar 3 het recht om aan het einde van het jaar van 
pakket te wisselen.   

• Adviezen worden schriftelijk afgegeven. Indien ouders besluiten om het advies naast zich neer te 
leggen, dan wordt dit door hen schriftelijk beargumenteerd.   

• PTA’s en PvT’s worden weer opnieuw geïnventariseerd met de secties nu scenario 2 in werking is 
getreden.   

• Toetsen, behalve ED-toetsen, na 11 mei krijgen allemaal een weging van 0 procent, maar hebben wel een 
belangrijke rol in de advisering aan het eind van het schooljaar.   

• Uitgangspunt is dat ED-toetsen worden afgenomen. Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een 
extra herkansing voor één van de ED-toetsen die in de periode van 16 maart - 1 augustus hebben 
plaatsgevonden.   
  

Ter aanvulling, ook in schooljaar 2020-2021 bestaat de mogelijkheid om te doubleren wanneer blijkt dat 
bevordering (2019-2020) niet leidt tot het gewenste effect. Dit doubleren is een optie naast de 
(extra) ondersteuning zoals wij die aan leerlingen bieden. De definitieve beslissing of een leerling in het 
volgende schooljaar (2020-2021) doubleert ligt uiteindelijk bij de school. Met deze maatregel wordt ruimte 
gecreëerd in het kader van de ‘passende oplossing’ zoals bedoeld in de algemene coulance regeling (OMO, 
2020).  

  
  

  
Ouders hebben volgens de coulanceregeling het recht om, na de doorstroomvergadering op het eind 

van dit schooljaar, het doorstroomadvies van de school op basis van gegronde argumenten naast zich 

neer te leggen middels een schriftelijke motivatie. In dat geval kunt u zich richten tot de mentor en 

afdelingsleider van uw kind om u verder te laten informeren over het juiste verloop van deze 

procedure. 


