
Protocol vakkenpakket veranderen in VWO 4 en HAVO 4 
 

1. Extra vak laten vallen 
 

Een leerling kan een extra vak laten vallen onder voorwaarde dat dit organisatorisch 

haalbaar is. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd: 

1. Leerling bespreekt twijfels over het vak met docent en mentor; 

2. Leerling bespreekt met decaan de gevolgen van het laten vallen van een vak voor 

studiekeuze/profiel; decaan checkt over dit roostertechnisch mogelijk is. 

3. Ouders sturen een mail naar afdelingsleider en decaan waarin toestemming wordt 

gevraagd voor het laten vallen van het vak. 

4. Decanen geven de wijziging door aan roostermakers/Magisterbeheerders; 

5. Docent wordt op de hoogte gesteld; 

6. Er wordt een logboeknotitie aangemaakt in Magister. 

De administratieve wijzigingen gaan pas in na een toetsweek, zodat roostermakers en 

Magisterbeheerders alle wijzigingen in één keer kunnen doen. Om te voorkomen dat 

leerlingen ongemotiveerd in je les zitten, zal de verzuimcoördinator wel op de hoogte zijn 

van leerlingen die je les niet hoeven te volgen (je kunt ze dus wel absent melden).  

 

2. Vakwissel 
 

Een leerling kan van vak wisselen onder voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is. Een 

vakwissel kan alleen in de periode tussen het einde van periode 1 en de kerstvakantie. 

Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd: 

1. Leerling bespreekt twijfels over het vak met docent en mentor; 

2. Leerling bespreekt met decaan de gevolgen van het laten vallen van een vak voor 

studiekeuze/profiel; decaan checkt over dit roostertechnisch mogelijk is. 

3. Ouders sturen een mail naar afdelingsleider en decaan waarin toestemming wordt 

gevraagd voor vakwissel. 

4. In samenspraak met de mentor, de decaan, de docenten van het oude vak besluit de 

afdelingsleider of de wissel wordt toegestaan. 

5. Decanen geven de wijziging door aan roostermakers/Magisterbeheerders; 

6. De leerlingen die een overstap mogen maken, moeten in de kerstvakantie een 

inhaalprogramma voor het nieuwe vak doen en direct na de vakantie een 

toelatingstoets maken. Wordt de toets afgesloten met een voldoende dan kan de 

leerling het oude vak laten vallen en verder gaan met het nieuwe vak 

7. Oude en nieuwe docenten worden op de hoogte gesteld; 

8. Er wordt een logboeknotitie aangemaakt in Magister.  
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