
 

Aan : de President van de Republiek Suriname. 

Uwe Exellentie, dhr. Desire delano , Bouterse 

                                                                

P   E   T   I   T    I   E 

 

Wij, ouders  van  de examen kandidaten Jeillanla van der San en  Shusmita  

Rambali van respectivelijk de Renckewitz school te Paramaribo en de OS.Oude 

Charlesburg-   school, die hebben deelgenomen aan de schooltoets voor 

doorstroming GLO naar VOJ schooljaar 2012- 2013, naderen u hierbij met het 

volgende . 

In aanmerking nemende : 

1.dat de examen kandidate, Jeillanla van der San, leerling is  van de 6e  klas van 

de Renckewitz-school te Paramaribo schooljaar 2012- 2013 en uit dien hoofde   

heeft deelgenomen aan de GLO -6 toets bestemd voor toelating tot het eerste 

leerjaar van het Mulo onder het examennummer 39628;  

2.dat het vorenstaande ook geldt voor de kandidate  Shusmita Rambali; 

3.dat  vanwege het Ministerie van Onderwijs, met name het Examen-bureau  

verstrekte rapport GLO -6 toets,  als resultaat van het Examen GLO- toets het 

advies is gegeven: klas 6 overdoen/ LBO, terwijl de kandidaten behoorden tot de 

geslaagden met 38 punten; 

 4. dat vaststaat dat dit advies alsvolgt luidt: een leerling krijgt het advies “Mulo” 

indien het minimum totaal voor de zeven toetsvakken 38 is en het aantal 

berekende vijven maximaal 3½ . Voldoet de leerling niet aan deze vereisten en 

dus niet het advies “  Mulo” krijgt, dan volgt de beoordeling voor “ LBO “ ( Lager 

Beroepsonderwijs );         



 

5. dat deze informatie in de maand mei 2013 middels een informatie brochure 

van Minov aan de schoolleiders  is gericht; 

 

 

6.dat in de beschikking van de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling van 8 

maart 2011 NB/ no. 930 staat , dat inzake  een uniforme procedure voor  de 

vaststelling van het eindrapportcijfer voor klas 2 t/m 6 voor alle kwartalen tot één 

decimaal nauwkeurig zal worden genoteerd op het kwartaalrapport. Evenwel 

wordt het eindrapportcijfer voor alle klassen op gehelen afgerond; 

7.dat  In een schrijven van 12 mei 2011 van het wnd Hoofd Inspecteur 

Basisonderwijs m.b.t. de notatie van rapport -en  eindcijfers voor leerjaar 2 t/m 6 

en gericht aan de schoolleiders een toelichting wordt gegeven ter zake  de 

toepassing van de bepalingen, zoals neergelegd in de voormelde beschikking; 

8. dat in deze toelichting  nauwkeurig wordt  aangegeven  hoe er afgerond dient 

te worden. Citaat: “ Voor het berekenen van het eindrapportcijfer geldt, dat het 

eerste cijfer achter de komma bepalend is voor de afronding van de helen.”  

Voorbeelden : 8,56 wordt op het eindrapport genoteerd als 9 en 3,8 wordt op het 

eindrapportcijfer genoteerd als 4 ; 

9.dat  het huidige dispuit primair gaat om de uitvoering van de hogeraangehaalde 

beschikking met name voor wat betreft het afronden van het eindrapportcijfer op 

gehelen. Tevens rijst de vraag wanneer een leerling het advies Mulo krijgt ; 

10. dat in het geval van de kandidate Jeillanla van der San vaststaat , dat  zij voor 

het vak Algemene Taal-kennis  8.8. heeft behaald. De consequentie hiervan is ,dat  

conform de in het geding zijnde  beschikking, dit cijfer naar 9 dient te worden 

afgerond . Met als bijgevolg dat het eindcijfer van de kandidate, Jeillanla van der 

San, in stede van 5.46  ( zijnde de optelsom van 8.8 + 3.8 + 3.8 : 3)  moet zijn 6 ( 

zijnde de opstelsom van 9 + 3.8 + 3.8 : 3 = 5,53 = 6 . 



Op basis hiervan kan niet anders worden geconcludeerd, dan dat eerder 

genoemde kandidate (n) wel het advies voor Mulo Heeft / hebben gescoord; 

11. dat hoewel ter zake dit dispuit  een beslissing in kortgeding is afgegeven en de 

mogelijkheid tot hoger beroep nog openstaat, hebben ondergetekenden  

vanwege de urgentie besloten, om in deze  gebruik te maken van de 

grondwettelijke mogelijkheden. Immers in het belang van de kinderen moet dit 

probleem vóór 1 oktober 2013 zijn opgelost omdat het nieuwe schooljaar dan 

aanvangt; 

 

 

12.dat na een kritische analyse van het vonnis met name de motivering van de 

rechter kortgeding, dat er geen specifieke wettelijke regeling bestaat, welke op 

onderliggende  vraagstuk van toepassing is, dan kunnen ondergetekenden niet 

anders concluderen, dan dat hier sprake is van een rechtelijke dwaling;  

13 .dat deze conclusie des te meer wordt ondersteund nu kan worden 

aangetoond dat de rechter een Bestuursbesluit te weten een beschikking gestoeld 

op artikel 8 van het  Besluit Vormgeving Wettelijke Regelingen, Staats- en 

Bestuursbesluiten S.B. 1996 no. 54  heeft genegeerd. 

Tot dusverre de feiten 

Uwe Exellentie, hier ligt de aanleiding om  stelling te nemen tegen het Ministerie 

van onderwijs en Volksontwikkeling, meer in het bijzonder  het Examenbureau. 

Gelet op het feit dat ondergetekenden met hun verweer afdoende en 

overtuigend hebben aangetoond, dat de in het geding zijnde kandidaten boven de 

norm voor LBO advies hebben gepresteerd c.q. hebben gescoord, kunnen zij niet 

anders dan zich verzetten tegen het advies zoals afgegeven door het 

Examenbureau . 

Op grond van het bovenstaande en mede gelet op de urgentie, naderen zij u met 

het verzoek om, gebruikmakend van de bevoegdheid aan  u gegeven krachtens  

artikel 99 van de Grondwet van de Republiek Suriname, om het daarheen te 



leiden, dat aan de betrokken kandidaten recht wordt gedaan door hen 

overeenkomstig hun examenresultaten alsnog te belonen met het schooladvies 

Mulo . 

Uwe Exellentie, ondergetrekenden vertrouwen erop, dat zij u hebben kunnnen 

overtuigen van de juistheid van hun  overwegingen hetgeen uwe exellentie 

instaat zal stellen een rechtens juiste beslissing te nemen.  

Paramaribo, 24 september 2013  

 

 

E.J. van der San : 

 

  A.       Rambalie  : 

 

 

Bijlagen  : 

1. Brochure Minov 

2. Cijferlijst kandidaten 

3. Beschikking en notatieschrijven 

4. Het vonnis in kort geding 

 

 

 

 



 

 

 

                    


