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Overstap klas 3 naar 4: vakadviezen en het vervroegd afsluiten van vakken

In klas 3 kiezen leerlingen hun profiel voor de bovenbouw. We vinden het belangrijk dat leerlingen
met een goed gekozen profiel, met voorspellende waarde voor succes, in de bovenbouw kunnen
starten. Daarmee bedoelen we dat leerlingen kiezen voor het profiel dat zij het beste bij zichzelf
vinden passen qua interesse en capaciteiten en in het vertrouwen dat zij daarmee succesvol hun
eindexamen zullen kunnen afronden.
In klas 3 worden er diverse LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) activiteiten georganiseerd die
gericht zijn op het kiezen van een passend profiel en bijbehorend vakkenpakket.
Daarnaast dragen de vakadviezen en de mogelijkheid tot het vervroegd afsluiten van vakken bij aan
een goede basis voor de overstap naar klas 4. Zowel de vakadviezen als de mogelijkheid tot het
vervroegd afsluiten van vakken worden in dit document toegelicht.
1. t.a.v. vakadvies
Voor de kerstvakantie vullen docenten een voorlopig vakadvies in (Positief/Twijfel/Negatief) in
Magister. Het vakadvies doet een uitspraak over de (on)wenselijkheid van het kiezen van dit vak in
de bovenbouw, met andere woorden: het vakadvies geeft een voorspellende waarde van succes in
de bovenbouw. De vakdocent kan het vakadvies met argumenten onderbouwen en toelichten.
De mentor heeft in deze periode van het schooljaar een belangrijke spilfunctie: hij bekijkt het totaal
aan vakadviezen en maakt de (on)wenselijkheid van een profiel bespreekbaar met een leerling en de
ouders en de vakdocenten. De mentor doet dit op basis van vertrouwen in de leerling en van
vertrouwen in de vakdocent als professional.
In februari maakt een leerling de voorlopige profielkeuze. Na deze voorlopige profielkeuze kunnen de
docenten eind februari/ begin maart hun vakadvies één keer bijstellen. Daarmee wordt dit een
definitief vakadvies. Ook dit definitieve vakadvies kan vanzelfsprekend met argumenten toegelicht
worden.
In maart wordt de profielkeuze definitief. Na de definitieve profielkeuze kan door de leerling een
beslissing genomen worden over het vervroegd afsluiten van vakken.
2. t.a.v. vervroegd afsluiten van vakken
2.1 havo
Bij een NT/NG profiel mag de leerling ervoor kiezen Frans en/of Duits af te sluiten, tenzij het (de)
betreffende vak(ken) in de bovenbouw gekozen word(t)(en).
Bij een EM/CM profiel mag de leerling ervoor kiezen scheikunde en/of natuurkunde af te sluiten,
tenzij het (de) betreffende vak(ken) in de bovenbouw gekozen word(t)(en).
Een vak afsluiten houdt in dat het vak is afgerond, het VG-cijfer (voortschrijdende gemiddelde) van
dat moment blijft staan en dat cijfer telt mee voor de bevordering.
De leerling moet aan het eind van het schooljaar voldoen aan de gestelde bevorderingsnormen.
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2.2 vwo
Bij een NT/NG profiel mag een leerling ervoor kiezen de moderne vreemde taal die de leerling niet
kiest af te sluiten.
Bij een EM/CM profiel mag de leerling ervoor kiezen scheikunde en/of natuurkunde af te sluiten,
tenzij het (de) betreffende vak(ken) in de bovenbouw gekozen word(t)(en).
Een vak afsluiten houdt in dat het vak is afgerond, het VG-cijfer van dat moment blijft staan en dat
cijfer telt mee voor de overgang.
De leerling moet aan het eind van het schooljaar voldoen aan de gestelde overgangsnormen.
Door het vervroegd afsluiten van vakken ontstaat er door de vrijgekomen tijd, ruimte voor de leerling
om zich (nog meer) te richten op de vakken die in de bovenbouw terugkomen.
3. regelgeving voor afsluiten vakken havo en vwo
Na de definitieve profielkeuze geeft een leerling per ondertekend formulier door of/en welke vakken
de leerling af wil sluiten, aan de afdelingsleider. Op dit formulier vult de leerling tevens zijn motivatie
in voor het afsluiten van (het) vak(ken). Daarnaast beschrijft de leerling wat hij gaat doen tijdens de
vrijgekomen uren. Ouders, leerling, mentor en afdelingsleider ondertekenen het formulier. Als een
leerling geen formulier heeft ingeleverd, dan volgt hij tot en met het einde van het schooljaar alle
vakken.
Als een leerling ervoor kiest een vak af te sluiten, kan de leerling niet meer terugkomen op dit
besluit. De cijfers van dit (deze) vak(ken) worden dus eind periode 3 vastgesteld. Uitzondering hierop
is als een leerling nog toetsen moet inhalen van voorgaande periode(s). Deze moeten alsnog worden
ingehaald in periode 4.
Vanaf periode 4 volgt de leerling de betreffende lessen niet meer. De leerling kan tijdens deze uren
werken in het OLC of in de overblijf.
Als een leerling ervoor kiest om een vak te blijven volgen, dan kan de leerling niet meer terugkomen
op dit besluit. De cijfers worden dan dus eind periode 4 afgerond.
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