PROCEDURE PAKKETWIJZIGING
Wijzigen van het vakkenpakket
Een leerling kan alleen een verzoek tot wijziging van zijn1 pakket indienen als:
1.
Hij een zodanige wijziging voorstelt, dat hij met het nieuwe vakkenpakket voldoet aan de
exameneisen.
2.
De leerling een goede motivering kan geven voor de pakketwijziging.
3.
Ouders toestemming geven.
4.
Hij een gesprek heeft gehad met de mentor waarin de motivering besproken is.
5.
Hij een gesprek heeft gevoerd met de betrokken vakdocenten (oude en nieuwe vak).
6.
De docenten betrokken bij de leerlingbespreking instemmen met de wijziging.
De leerling die zijn pakket wil wijzigen, kan daartoe een formulier halen bij de decanen, dit (laten)
invullen en weer inleveren bij de decanen. De decanen zullen de leerling informeren of de aanvraag
gehonoreerd wordt.
De extra kosten die ontstaan omdat nieuw lesmateriaal besteld moet worden voor leerlingen zijn voor
rekening van de ouders.
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Waar hij/zijn staat kan even goed zij/haar gelezen worden

Verzoek tot wijziging vakkenpakket
Om tot een verzoek tot wijziging van het vakkenpakket in te dienen moeten een aantal stappen
worden doorlopen in onderstaande volgorde. Zijn deze stappen niet gedaan, dan wordt het
verzoek niet in behandeling genomen.
1.

gesprek met docenten van de betrokken vakken

2.

gesprek met de mentor

3.
aanvraagformulier ingevuld inleveren bij de decaan
Datum: ……………………………………….
Naam: ………………………………………………………………
Klas: …………

Profiel: …………

Ik wil graag:

o

het vak ……………………………….… wijzigen in het vak ………………………………….

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 en zullen de extra
kosten voor de lesmaterialen voor hun rekening nemen.
Handtekening leerling

Handtekening ouders/verzorgers2

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Handtekeningen betrokken vakdocenten

……………………………………………
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Handtekening mentor

………………………………………… …………………………………………

Ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn tekenen hier alleen voor de betaling van de extra kosten.

