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*  inkleuren wat van toepassing is.                ** Aanvragen alleen mogelijk in Havo 4 van 14 sep t/m 10 okt   
*** hoef je niet te verzamelen als je van profiel wisselt 

Toestemmingsformulier vakkenpakket wijziging 
 
 
Naam:    ______________________________________ 
 
Klas:   _______________ Mentor ________________ 
  
 
Uitleg 
 
Het kan zijn dat je pakket toch niet helemaal bij je past. Om je pakket te wijzigen vul 
je het online formulier in (scan de QR code) invullen en een pakketwijziging 
aanvragen. In het online formulier wordt gevraagd naar een ondertekend 
toestemmingformulier. Dat is dit papier. Laat je ouders, mentor en vakdocent 
tekenen zodat zij ook aan kunnen geven of zij het eens zijn met je voornemen een 
aanvraag tot pakketwijziging te doen. Maar let op 
 
PAS NADAT JE VAN JE DECAAN TE HOREN HEBT GEKREGEN DAT JE 
PAKKET IS GEWIJZIGD IS ALLES IN ORDE. TOT DIE TIJD BLIJFT JE PAKKET HETZELFDE ZOALS HET 
NU IS! 
 
Check de achterkant van dit formulier voor meer informatie en een overzicht van de profielen. 
 
Soort wijziging* 
O Extra / contractvak laten vallen 
O Eén vak wisselen voor een ander vak**  
O Grote pakket wijziging**  
 
 
Bespreek je wensen met de volgende personen en haal een handtekening van hem/haar  
 
 
O Ouders/verzorgers    ______________________datum_________ 
 
 
O Mentor:      ______________________datum_________ 
 
 
O Vakdocent(en) wiens vak je laat vallen***:  ______________________datum_________ 
 
 
Opmerkingen docenten/ouders/mentor 
 
 

 
 
 
 

 
 

HAVO 



Toestemmingformulier vakkenpakketwijziging  

 

 

Dingen waar je aan moet denken als je een pakket wijzigt: 
• Niet alle wijzigingen zijn mogelijk. Je bent afhankelijk van de al bestaande lesgroepen en rooster 

ruimte. Als de groepen te groot worden is een wijziging niet mogelijk.  
• Een wijziging of een vak laten vallen kan alleen als er nog steeds een kloppend profiel over blijft. Check 

dit dus goed met onderstaand formulier. Een kloppend profiel bestaat uit gemeenschappelijk deel, 
profieldeel en 1 vak in het vrije deel. 

• Een wijziging hoe klein ook kan een grote verandering in je rooster beteken. Een vakwissel van frans 
naar Duits kan bijvoorbeeld betekenen dat ook de lesgroepen bij andere vakken en/of je stamklas 
veranderen. Hier heb je geen invloed op. Wees je dus bewust van je keuze. 

• Wisselen betekend ook gemiste stof inhalen. Hier ben je zelfverantwoordelijk voor. Na de wissel zullen je 
nieuwe boeken zo snel mogelijk besteld worden. Tot die tijd kun je eventueel de druppel van de decaan 
gebruiken om een boek van een klasgenoot te kopiëren. 

• Een profielwissel kan alleen in H4 en alleen als je een positief advies had in de derde voor dat profiel 
 
Hoe zien de pakketten in havo eruit: 

 


