
Alle leerkrachten die tijdens het voorbije schooljaar aan de leerling les hebben gegeven
( ).

De DKR beslist of de leerling geslaagd is of niet en doet dit 
:

�� elke deliberatiebeslissing moet  worden
�� bij discussie moet de motivering gestaafd worden met het 

Heeft de leerling kansen om te slagen in het volgend leerjaar en hiervoor de eventuele
tekorten inschatten.
Binnen de school kunnen  afgesproken worden. Deze zijn
bedoeld als  en hebben geen motiverende kracht (

aandacht voor groeikansen en sterkten van leerlingen.
 vanuit een betrokken en ontwikkelingsgerichte kijk op leerlingen.

valkuilen van stereotype beeldvorming vermijden, geen voordeliberatie met
collega’s.

  tijdens het schooljaar blijft buiten de deliberatie, DKR is geen
sanctionering.

Iedere leerkracht is loyaal tegenover de genomen beslissingen.
Men gaat slechts uitzonderlijk over tot een stemming. Elk stemgerecht lid beschikt
over één stem, ongeacht het aantal vakken of lestijden. Bij staking van stemmen
beslist de voorzitter van de DKR.

Informatie uit de DKR wordt niet naar buiten gebracht. Dit behoort tot het
ambtsgeheim van leerkrachten.
De school beslist wie de resultaten meedeelt aan de leerling en zijn ouders.
Het is relevant om moeilijke beslissingen  te kaderen.
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