Reglement doubleren

schooljaar 2018-2019

In zeldzame gevallen doubleert een leerling op het Bonaventuracollege. Maakt een leerling
alle toetsen opnieuw of kunnen cijfers en/of beoordelingen blijven staan?
Onderbouw


Een leerling die doubleert, maakt alle toetsonderdelen opnieuw.

MAVO 3 en 4


Een leerling die doubleert in mavo 3 of mavo 4 moet alle toetsonderdelen opnieuw
maken. In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider beslissen om hiervan af te
wijken.

HAVO 4 en 5 – VWO 4, 5 en 6


Een leerling die doubleert in de bovenbouw van de afdelingen havo en vwo heeft de
mogelijkheid om behaalde cijfers in het jaar van doubleren, waarbij het resultaat een
cijfer 7,0 of hoger is, te laten staan in het nieuwe jaar, mits:
o Er voor de betreffende stof geen aanpassingen in het PTA zijn geweest;
o De leerling een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) maakt waarin hij/zij
aangeeft wat in de vrijgekomen ruimte aan activiteiten ontplooid wordt;
o De leerling zorgt dat in de eerste week van de periode het plan besproken is
met de vakdocent en gaat over tot uitvoering;
o De leerling doet verslag bij de vakdocent en mentor van zijn voortgang;
o De leerling is aanwezig in het lokaal wat op het rooster vermeld staat.



Voor de onderdelen (maatschappijleer, CKV en PWS), die behoren tot het
combinatiecijfer en afgesloten zijn met een 7 of hoger heeft een leerling de
mogelijkheid een verzoek in te dienen bij de teamleider tot het laten staan van het
eindcijfer.



Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken zal de leerling weer de reguliere lessen
volgen.



In uitzonderlijke gevallen, waar dit document niet voorziet in regelgeving, beslist de
teamleider over de totstandkoming van cijfers en/of beoordelingen.

Aanvraagprocedure
1. Leerling bespreekt cijfers met de vakdocent (controle PTA);
2. Leerling doet aanvraag bij teamleider per e-mail;
3. Teamleider geeft akkoord / niet akkoord.

