Formulier verzoek tot wijziging in vakkenpakket
Naam:

______________________________________

Klas:

_______________ Mentor ________________

Datum aanvraag:

______________________________________

VWO

Stap 1: Vul je wensen in (check op de achterkant of dit mogelijk is!)
Welk profiel heb je nu:

________________________________________________________

Welke vakken heb je nu naast je gemeenschappelijke vakken:
FA

DU

WIA

WIB

WID

EC

BE

KUBV
+ KUA

KUDR +
KUA

NA

SK

BI

GS

AK

CH

SK

BI

GS

AK

CH

Welke profiel ____________ en vakken zou je willen (omcirkel dit ook op de achterzijde):
FA

DU

WIA

WIB

WID

EC

BE

KUBV
+ KUA

KUDR +
KUA

NA

Ik heb de volgende redenen om deze wijziging door te willen voeren:

Stap 2: Lever je formulier in bij je decaan (indien het je extra vak is kun je direct door naar stap 3)

Wel mogelijk

Paraaf
decaan

Niet mogelijk

Paraaf
decaan

Stap 3: Bespreek je wensen met de volgende personen en haal een handtekening van hem/haar

O

Ouders/verzorgers

______________________datum_________

O

Vakdocent(en) wiens vak je laat vallen:

______________________datum_________

O

Vakdocent(en) wiens vak je gaat volgen:

______________________datum_________

O

Mentor:

______________________datum_________

Opmerkingen docenten/ouders/mentor

Stap 4: Lever dit formulier in door het in het postvak van je decaan te deponeren en wacht op mail!

Haarlemmermeer Lyceum

decanaat VWO

* inkleuren wat van toepassing is

2

Toelichting
Van vak wisselen of een vak laten vallen is niet niks. Om dit goed te laten verlopen volg je de stappen op de
voorkant van dit formulier.
Stap 1 - JIJZELF
Je kunt niet zomaar je pakket wijzigen of een vak laten vallen. In deze stap geef je aan wat je wilt. Check je keuze
met het schema hieronder (omcirkel de vakken die je wel wilt volgen). Heb je nog steeds een passend profiel?
Zijn er geen uitsluitingen van toepassing (vakken die niet samen kunnen). Als dit allemaal klopt kun je naar je
decaan gaan voor stap 2.
1.

Gemeenschappelijk deel

NE – EN – MA – CKV – LO – GP/TOK – DU/FA/CH

2.

Profieldeel (verplichte profielvakken)

C&M

E&M

N&G

N&T

GS – KUBV / KUDR –
WIa / WIc

EC – GS – WIa/WIb

SK – BI – WIa/WIb

WIb – NA – SK

3.

Profiel Keuzedeel

C&M

E&M

N&G

N&T

AK / EC

BE / AK / FA / DU / CH

AK / NA

BI / WID

4.

Vrije deel

C&M

E&M

N&G

N&T

AK / BI / DU / EC / FA / CH

AK / BI / DU / FA / KUDR /
KUBV / BE / CH

AK / DU / EC / FA / KUDR /
KUBV / BE / CH

AK / DU / EC / KUDR / KUBV /
BE / CH

5.

Extra vak (NIET VERPLICHT)

C&M

E&M

N&G

N&T

AK / BI / DU / EC / FA / CH

AK / BI / DU / FA / KUDR /
KUBV / BE / CH

AK / DU / EC / FA / KUDR /
KUBV / CH / BE

AK / DU / EC / KUDR / KUBV /
CH / BE

Uitsluitingen:

WIa – WIb - WIc
BE- KUBV - KUDR
SK – GS
BI - WID

Stap 2 – DE DECAAN
De decaan checkt of je keuze mogelijk is en gaat uitzoeken of het ook praktisch haalbaar is. Als de klas van het
vak wat je wilt kiezen te groot is, kan je wissel bijvoorbeeld niet doorgaan. Ook kan je vakwissel betekenen dat je
in alle klassen in andere clusters en soms zelfs in een andere stamklas kan komen. Na ongeveer een week kun
je je formulier ophalen bij de decaan en kun je de toestemmingen gaan halen. Als je een extravak wilt laten vallen
kun je direct door naar stap 3 en kun je deze stap overslaan.
LET OP: In principe kan een vakwissel alleen aangevraagd worden voor 1 november omdat je daarna met teveel
inhaalwerk komt te zitten. Een vak laten vallen (extra vak) kan altijd maar kan later niet zomaar weer opgepakt
worden.
Stap 3 – JIJZELF
Als je plan haalbaar en mogelijk is, moet je snel handelen. Is het nog wel handig om alles in te halen? inhalen
wat je gemist hebt? Zorg dat je zo snel mogelijk toestemming krijgt van je ouders, je mentor maar ook de
docenten waar je het vak van laat vallen/gaat krijgen. Hij/zij kan ook opmerkingen plaatsen op het formulier. Wijs
de docent hierop. Hij kan bijvoorbeeld aangeven wat een goed moment is om over te stappen. Als je hiermee
klaar bent, leg je het formulier weer in het postvak van de decaan.
Stap 4 – DE DECAAN
De decaan haalt het formulier uit het postvak en zet de vakwissel door. Als alles is doorgevoerd krijg je een mail
dat het gelukt is. Zowel je rooster op zermelo als je rooster op magister zullen dan veranderen. Vanaf het moment
dat het in magister gewijzigd kun je het vak gaan volgen.
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