Revisie
Meestal kunnen ouders en leerlingen zich vinden in het besluit van de docentenvergadering over de
bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar.
Wanneer een revisie aanvragen?
Als ouders het niet eens zijn met het besluit dan kunnen zij een verzoek tot revisie indienen. Redenen kunnen
zijn dat bij de overgangsvergadering niet alle gegevens beschikbaar waren of dat er bijzondere
omstandigheden waren waarvan de school onvoldoende op de hoogte was.
Aanvraag revisie
Het verzoek met bijhorende motivatie tot herziening van het overgangsbesluit dient binnen 24 uur nadat de
mentor contact met de ouders heeft opgenomen per e-mail aan de rector te worden verstuurd.
Besluit aanvraag
De rector besluit na ruggenspraak met de afdelingsleider en de mentor binnen 24 uur nadat het verzoek is
binnengekomen of er een reden is om een revisievergadering te houden.
Revisievergadering
Voor deze revisievergadering worden alle docenten van de betrokken leerling uitgenodigd. De vergadering
wordt geleid door de afdelingsleider. De rector is toehoorder bij deze vergadering en heeft geen stem. De
revisievergadering neemt onder leiding van de afdelingsleider, alles overwegende, een nieuw besluit. De
mentor deelt dit besluit, inclusief de bijbehorende argumentatie, zo spoedig mogelijk aan de ouders mee.
Bezwaar
Bezwaar tegen het besluit van de revisievergadering kan, binnen 1 werkweek nadat de beslissing is
meegedeeld, kenbaar gemaakt worden bij de rector van de school. De bezwaarprocedure staat beschreven in
artikel 4 van het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken op de website van Ons Middelbaar
Onderwijs https://www.omo.nl/over-ons/beleid-en-klachten-regelingen/DU2434_Klachtenregelingen.aspx. De
bezwaarprocedure leidt tot een nieuw besluit van de rector
Beroep
Er is beroep mogelijk bij de regionale beroepscommissie tegen het hierboven genoemde nieuwe besluit van de
rector. Daarnaast is er beroep mogelijk indien een bezwaar in een leerlingenzaak door de rector nietontvankelijk of ongegrond is verklaard. Zie hiervoor hoofdstuk 4 ‘de regionale beroepscommissie’ van het
reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken op de website van Ons Middelbaar Onderwijs.

