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Bemmel, september 2018                

                

Overstapprotocol op- en afstroom OBC Bemmel leerjaar 1 t/m 3 

Er zijn in principe twee overstapmomenten: vanaf de halfjaarlijkse leswissel of vanaf het nieuwe schooljaar. 

Bij aanmelding is van sommige leerlingen al bekend dat er meer/minder mogelijkheden zijn dan verwacht. De mentor/coach kan dat in beeld brengen 

via de eerste info aan lesgevers. In de eerste LBV komt dit opnieuw aan de orde. 

Het eerste peilmoment is de eerste rapportvergadering. Er dient van te voren op de bespreeklijst worden aangegeven wie er voor op- of afstroom in 

aanmerking komt. Ouders worden geïnformeerd door de mentor/coach en bevraagd op de eerste ouderavond. De opgegeven leerlingen worden tot de 

halfjaarlijkse leswissel intensief gevolgd door lesgevers op initiatief van de mentor/coach. Richtlijn voor opstroom is een gemiddeld cijfer van 7,5 – 8, 

waarbij er expliciet gelet wordt op de resultaten van de kernvakken. 

De voorwaarden voor op- en afstroom betreffen niet alleen de cijfers, maar ook studiehouding en planningscapaciteiten, gedrag en functioneren. 

Doubleren is immers ook een mogelijkheid in plaats van afstroom!  

Voor de halfjaarlijkse leswissel wordt besloten tot op- en afstroom in overleg met teamleider, leerlingcoördinator en mentor/coach op basis van 

info van de lesgevers. Ouders worden op de hoogte gebracht. 

Het tweede peilmoment is na het 2e rapport met dezelfde gang van zaken als boven beschreven met de overstap aan het begin van het nieuwe 

schooljaar. 

Uitzondering: een tussentijdse overstap van (T)H3 naar T3 vindt uiterlijk plaats in de maand november. 

Attentie! uit het overgangsprotocol: 

Na het besluit ‘niet bevorderen’ mag de leerling ervoor kiezen te doubleren. Echter, de overgangsvergadering kan besluiten dat een leerling moet 

afstromen (bindend advies). Het besluit om af te stromen kan slechts genomen worden als de vergadering de mogelijkheid al genoemd heeft bij het 

tweede rapport en hierover heeft gecommuniceerd naar de ouders. Het (bindend) besluit om af te stromen kan alleen plaatsvinden wanneer tenminste 

twee derde deel van de vergadering dit de beste weg vindt voor de leerling. 
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Administratieve afhandeling:  

 Overleg met collega teamleider over ruimte/plaatsing  in nieuwe klas. 

 Bij afstroom naar T3 of T4 maakt de leerling een afspraak met de decaan van het vmbo over de vakkenkeuze. 

 Boeken via ouders en Iddink. 

 Leerlingenadministratie: leerlingcoördinator regelt in overleg met teamleider de administratieve overdracht in Magister  

(klassenlijst, cijfers –zie bijlage-). 

 Leerlingcoördinator: klaswissel doorgeven aan roostermakers voor Zermelo. 

 Kluisje in geval van andere locatie via leerlingenadministratie. 

 Mentor/coach zorgt voor bijwerken Magisterlogboek. 

 Bij overstap tussen afdelingen eventuele restitutie ouderbijdrage via financiën / Bestuursbureau door tussenkomst van de teamleider. 

 Fysiek dossier gaat via leerlingcoördinator naar andere afdeling. 

Bijlage: cijferomrekening 

Omrekentabel cijfers bij op- en afstroom OBC Bemmel, 

behorend bij het overstapprotocol.   

Als een leerling op- of afstroomt in klas 1, 2 of 3 dan gelden de volgende formules om de cijfers aan te passen: 

 

Afstroom:  keer  0,8 + 2 

Opstroom:  keer 0,9 + 0,1 

Dit vraagt de volgende acties:  

 

 De teamleider wordt geïnformeerd en deze geeft de wijziging door aan de leerlingadministratie. 

 De huidige mentor/coach geeft per vak het aangepaste eindcijfer van dat moment (berekend m.b.v. bovenstaande formule) door aan de 

leerlingadministratie.  

 De leerlingadministratie vervangt alle toetscijfers door het door de mentor/coach berekende cijfer. Hiermee worden alle wegingsfactoren 

ondervangen en kan het voortschrijdend gemiddelde gewoon door worden geteld. 
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Op- en afstroom leerjaar 1 t/m 3 OBC Bemmel 

Opstroom 
van  

Naar  Tijdstip  Reparatieprogramma  Door Start reparatie 

      

T1 H1 Halfjaarlijkse leswissel / 
indien ruimte 

Frans Vakgroep Frans Wanneer opstroom bekend is 

T1 H2 Nieuwe schooljaar  Frans 

 
 
Kernvakken 

Vanaf halfjaarlijkse 

leswissel door vakgroep 
Frans 
Lesgevers kernvakken 
vanaf halfjaarlijkse 
leswissel 

Wanneer opstroom bekend is 

(T)H1 (T)V1 Halfjaarlijkse leswissel / 
indien ruimte 

   

(T)H1 (T)V2 Nieuwe schooljaar    

(T)H2 (T)V3 Nieuwe schooljaar    

Afstroom 
van 

Naar Tijdstip Reparatieprogramma Door Start reparatie 

      

(T)H1 T1 Halfjaarlijkse leswissel / 

indien ruimte 

Geen reparatie nodig   

(T)H1 T2 Nieuwe schooljaar Duits Extra uur Duits tot 
herfstvakantie door 
vakgroep 

Wanneer afstroom bekend is 

(T)H2 T2 Halfjaarlijkse leswissel / 
indien ruimte 

Duits 
Economie 

Vakgroep Duits 
Vakgroep economie 

Wanneer afstroom bekend is 

(T)H2 T3 Nieuwe schooljaar    

(T)V1 (T)H1 Halfjaarlijkse leswissel / 
indien ruimte 

   

(T)V1 (T)H2 Nieuwe schooljaar    

(T)V2 (T)H2 Halfjaarlijkse leswissel / 
indien ruimte 

   

(T)V2 (T)H3 Nieuwe schooljaar    

(T)H3 * T3 Oktober/ november of 
nieuwe schooljaar 

   

(T)H3 ** T4 Nieuwe schooljaar PTA-onderdelen Diverse vakgroepen Vanaf april 

(T)V3 (T)H4  Nieuwe schooljaar    
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* 
Een tussentijdse overstap van (T)H3 naar T3 wordt tijdens de eerste LBV besproken. De overstap naar T3 vindt uiterlijk plaats in de maand november. 
 
** 

De overstap van (T)H3 naar T4 wordt tijdens de 2e RV besproken. Een voorwaarde hierbij is dat de avo-vakken, waar in T4 examen wordt gedaan, met 
een voldoende zijn afgesloten, waarvan maximaal één cijfer 5 is toegestaan. Gemotiveerde leerlingen, waarvan de verwachting is dat de kans op het 

behalen van een havodiploma nihil is én bereid zijn om vanaf april PTA-onderdelen in te halen, komen hiervoor in aanmerking. 
 
 
NB. Halfjaarsvakken: te, ha, levo, rkv  
NB. Bij tussentijdse op- en afstroom reparatie door vakgroepen 


