Procedure extra vak
Een extra vak? Of na het havo naar het vwo?
Leerlingen die na het behalen van het havodiploma naar het vwo willen, moeten er rekening
mee houden dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat. In het vwo is naast Engels
namelijk een tweede moderne vreemde taal verplicht (Frans of Duits). Het is dus raadzaam
om in dat geval een extra vak/taal in het havo pakket op te nemen. Ook andere leerlingen
staat het vrij om een extra vak te kiezen, bijvoorbeeld omdat ze denken dat het nuttig zal zijn
bij een vervolgstudie, of omdat ze het gewoon een erg leuk vak vinden.
Een extra vak mag dus, ook in 4 vwo, maar we stellen wel bepaalde eisen.





Ten eerste moet de docent bij wie de leerling het vak in de derde klas volgde een
positief vak advies geven;
Ten tweede moet de leerling voor het extra vak minimaal een 7,0 hebben op het
laatste rapport in de derde klas of voor alle vakken gemiddeld minimaal een 7,0 staan;
Ten derde moet de bevorderingsvergadering instemmen met de keuze;
Tenslotte moet de leerling de bevorderingsvergadering informeren over zijn of haar
motivatie voor het volgen van het extra vak door per e-mail, uiterlijk één week voor
de leerlingbespreking, een motivatiebrief in te dienen bij de betreffende decaan.

Wie aan deze eisen voldoet, mag een extra vak volgen. Dat heeft wel bepaalde consequenties.
Ten eerste kunnen we extra vakken helaas niet met lesgarantie aanbieden, omdat dat
onoverkomelijke rooster technische problemen op zou leveren. Dat betekent dat we niet
kunnen beloven dat het extra vak gegeven wordt op uren waarin de leerling in staat is die les
te volgen. Soms lukt het om een uur per week te volgen, maar soms is zelfs dat onmogelijk.
In dat geval moet de leerling zich de stof voor dat vak in de eigen tijd eigen maken. De
leerling moet dus de zelfstandigheid hebben om de stof op eigen kracht te doorlopen en zelf
het initiatief nemen om medeleerlingen of docenten om hulp te vragen. In uitzonderlijke
gevallen kan het gebeuren dat een extra vak niet aangeboden wordt omdat geen enkele
leerling het vak binnen een profiel gekozen heeft.
Ten tweede moeten ook voor extra vakken alle toetsen, praktische opdrachten en
handelingsdelen die in het PTA staan, gemaakt worden. In het rooster van de toets periodes
proberen we rekening te houden met extra vakken, maar het kan gebeuren dat een leerling
drie toetsen op een dag moet maken. Bij toetsen die tussendoor gegeven worden, moet de
leerling zelf afspraken maken met de docent.
Extra vakken met lesgarantie
Om de overstap van havo naar het vwo beter mogelijk te maken, wordt voor de vakken Frans
en Duits als extra vak op het havo in de profielen E&M, N&G en N&T lesgarantie gegeven.
Voor het vak wiskunde-A geldt hetzelfde in het profiel C&M op het havo. Voor het
art&design/sound als extra vak wordt lesgarantie gegeven op het havo en het vwo.
Het is een extra vak, dus een leerling mag er mee stoppen.
Als een leerling besluit te willen stoppen met het extra vak, moeten de ouders/verzorgers de
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decaan hier schriftelijk van in kennis stellen. Dat mag ook via e-mail. De leerling bespreekt
dit met de decaan en teamleider. Vervolgens gaat de leerling naar de docent toe om de
beslissing toe te lichten en afscheid te nemen.
Het is een extra vak, dus een leerling kan ook verplicht worden ermee te stoppen.
Als een leerling die een extra vak volgt halverwege het jaar niet voldoet aan de
bevorderingsnormen, of als de leerling onvoldoende staat voor het extra vak, kan de leerling
door de school worden verplicht het extra vak te laten vallen.
NB: de rector van het A. Roland Holst College mag te allen tijde van deze procedure afwijken.
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