PROTOCOL EXTRA VAK
Keuze van extra vak
Een leerling kan alleen een extra vak kiezen als:
1. De leerling een goede motivering kan geven van de keuze voor een extra vak in het algemeen
en de keuze voor het gekozen vak in het bijzonder.
2. Ouders toestemming geven.
3. Het gemiddelde cijfer van de reguliere vakken samen 6,5 of hoger is.
4. De vakdocent van het voorgaande jaar en het huidige jaar instemmen.
5. Het rooster het toelaat om voldoende uren van het vak te volgen, dit ter beoordeling van de
vakdocent.
Pas als het rooster bekend is kan onderzocht worden of de aanvraag voor een extra vak gehonoreerd
wordt. Aangezien dat pas aan het begin van het nieuwe schooljaar is, zal de leerling enkele lessen
aan de start van het jaar missen en dus zelfstandig in moeten halen.
Uitgangspunt is dat de leerling het hele jaar het extra vak volgt. De school kan niet garanderen dat
het in het volgende jaar weer mogelijk is dit vak als extra vak te volgen.
De leerling die een extra vak wil volgen, kan daartoe een formulier halen bij de decanen, dit (laten)
invullen en weer inleveren bij de decanen. De decanen zullen de leerling informeren of het mogelijk
is de aanvraag te honoreren.
Als de leerling onvoldoende presteert op de reguliere vakken kan tijdens de leerlingbespreking
besloten worden om de leerling het extra vak niet langer te laten volgen.
Als een leerling zelf wil stoppen met het extra vak, zal hij, zo nodig na overleg met zijn ouders1, dit
eerst moeten motiveren in een gesprek met de betrokken vakdocent. Vervolgens zal hij dit moeten
bespreken met de mentor. Dan kan hij een formulier halen bij de decanen, waarin hij kan aangeven
te willen stoppen met het extra vak. Het volledig ingevulde formulier dient weer ingeleverd te
worden bij de decanen. De decanen zorgen dat de roostermakers en de administratie geïnformeerd
worden, zodat deze informatie in het rooster en in Magister verwerkt kan worden.
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Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen hiertoe zonder overleg met ouders beslissen.

Aanvraag extra vak
Onder bepaalde voorwaarden kan een extra vak aangevraagd worden.
Voorwaarden:
De vakdocent(en) (voorgaande jaar en het huidige jaar) moeten hiermee
instemmen.
het gemiddeld cijfer van reguliere vakken moet 6,5 of hoger zijn.
In het rooster moet het mogelijk zijn om voldoende contactmomenten bij te
wonen, dit ter beoordeling aan de vakdocent.
Uitgangspunt is dat het extra vak het hele jaar gevolgd wordt. De school kan
niet garanderen dat dit extra vak ook in een volgend schooljaar gevolgd kan worden.
Datum: ……………………………………….
Naam: ………………………………………………………………
Klas: …………

Profiel: …………

Ik wil graag:

o het vak ……………………………….… volgen
Mijn motivatie:
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Mijn ouders/verzorgers geven toestemming voor de aanvraag van het extra vak
Handtekening leerling

Handtekening ouders/verzorgers

………………………………………………………………. ……………………………………………………………….
Handtekening vakdocent(en)

Handtekening mentor

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Handtekening decaan

Handtekening teamleider

Verzoek tot stoppen extra vak
Om te kunnen stoppen met een extra vak dienen een aantal stappen te worden doorlopen in
onderstaande volgorde. Zijn deze stappen niet gedaan, dan wordt het verzoek niet in
behandeling genomen.
1.

gesprek met docent van het vak dat je wilt laten vallen

2.

gesprek met de mentor

3.

aanvraagformulier ingevuld inleveren bij de decaan

Datum: ……………………………………….
Naam: ………………………………………………………………
Klas: …………

Profiel: …………

Ik wil graag:

o het vak ……………………………….… laten vallen
Mijn motivatie:
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Ik accepteer dat de gevraagde wijziging een minder gunstig lesrooster tot gevolg kan
hebben. Mijn ouders/verzorgers geven toestemming voor de aangevraagde wijziging.

Handtekening leerling

Handtekening ouders/verzorgers2

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Handtekening docent

Handtekening mentor

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
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Niet nodig indien de leerling 18 jaar of ouder is.

