
Het volgen van een extra vak in de bovenbouw 
 

Inleiding 

Op onze school kun je in de bovenbouw een extra vak volgen. 
Daarmee willen we getalenteerde leerlingen de mogelijkheid bieden om een extra 
uitdaging aan te gaan. Het is niet altijd mogelijk om (alle) lessen van zo’n extra vak te 
volgen. 
Daarom wordt hieronder beschreven hoe het inroosteren en het volgen van lessen van het 
extra vak in zijn werk gaat en wat je daar zelf voor moet doen. 
Met het volgen van een extra vak dien je te rekenen op flink wat extra studietijd. Het 
extra vak komt bovenop het gewone pakket. Omdat het niet altijd mogelijk is om alle 
lessen te volgen (en je soms zelfs helemaal geen lessen kunt volgen), wordt er veel 
gevraagd van je zelfstandigheid. Daarom is zo’n extra vak specifiek bedoeld voor de 
leerling die ruimte over heeft om een extra uitdaging aan te gaan. Bedenk daarbij dat alle 
vakken in de bovenbouw hogere eisen stellen. Het tempo ligt hoger, het niveau is hoger, 
de toetsstof omvangrijker. Dit moet je in je besluit allemaal meenemen, het gaat niet 
alleen om één (extra) vak. 

 

Voorwaarde voor het volgen van een extra vak 
Als voorwaarde houden we hierbij aan dat je aan het einde van het schooljaar gemiddeld 
een 7.0 (onafgerond) staat voor de profielvakken in de derde klas en het te kiezen extra 
vak. Daarnaast moet je een positief advies van de vakdocent van het te kiezen vak en van 
je mentor hebben (voor het totaalbeeld). Indien het om een nieuw vak gaat in de 
bovenbouw, dan moet het advies gegeven worden door een aanverwant vak (bijvoorbeeld 
Informatica door wiskundedocent). 

 

Hoe kun je een extra vak gaan volgen in de bovenbouw? 
1. In leerjaar 3 bespreek je met de mentor jouw profielkeuze en je keuze van het vak in 

het vrije deel. Je geeft dan meteen het gewenste extra vak aan op dit formulier en 
kunt zelf aangeven waarom je een extra vak wilt kiezen en je ouders kunnen eventueel 
nog een toelichting geven. 

2. Je mentor en de vakdocent geven een advies over het volgen van het extra vak. 
3. Je levert dit formulier met de profielkeuze in bij de mentor en krijgt een kopie van het 

formulier mee naar huis. De mentor geeft alles door aan de decaan. 
4. In de vergadering bij het tweede rapport wordt jouw keuze voor een extra vak 

besproken door de mentor met de vakdocenten, decaan en unitleider. 
5. Op basis van het onafgeronde gemiddelde op het einde van het schooljaar besluit de 

unitleider of je aan de voorwaarden voldoet voor het volgen van een extra vak. 
6. Na de zomervakantie staat het extra vak nog niet in je rooster. De roostermaker 

probeert in de eerste lesweek het extra vak in te roosteren. Als dit niet volledig 
mogelijk is, kijkt de roostermaker of er losse lessen ingeroosterd kunnen worden. 

7. Mocht inroostering niet lukken dan overleg je zelf met de vakdocent om te kijken 
welke mogelijkheden er zijn. Vervolgens meld je de gemaakte afspraken bij de 
leerlingenbalie en je mentor, zodat de absentieregistratie correct verloopt. 

8. Er wordt gezorgd dat de toetsen gemaakt kunnen worden. Als er een dubbel geplande 
toets is, overleg je met je vakdocent en unitleider. 

9. Als je twijfels hebt of je het extra vak verder wilt volgen dan overleg je dit met de 
betreffende vakdocent, je mentor en de decaan. 

 

Tenslotte 
De mentor bewaakt de voortgang van je studie en begeleidt je waar nodig. Je kunt 
hem/haar altijd om advies vragen. Als jouw totale prestatie bij alle vakken achterblijft, 
dan kan de mentor jou het dringende advies geven te stoppen met het extra vak om je te 
kunnen concentreren op de andere vakken. 



Keuze voor een extra vak  

 
 
Naam:        
 
Klas:        
 
Datum:      
 
Welk vak zou je als extra vak willen volgen?     

 
Het gemiddelde van mijn profielvakken en te kiezen extra vak is op dit moment    
Let op: op het einde van het schooljaar moet dit gemiddeld een 7.0 zijn (onafgerond). 

 

Waarom wil je een extra vak gaan doen? 

 

Naam vakdocent:       

 
Ik acht de leerling wel / niet in staat om mijn vak als extra vak te volgen. 

Toelichting: 

 

 
Naam mentor:      
 
Als mentor heb ik een totaalbeeld van de leerling en denk ik dat het wel / niet 
verstandig is om een extra vak te kiezen. 
 

Toelichting: 

 

Toelichting of opmerkingen ouders: 

 

Handtekening leerling: Handtekening ouders: Handtekening mentor: 
 
 
 
      
    
 


