Extra vak buiten het profiel
De vraag voor een extra vak komt jaarlijks voor, vooral bij de moderne vreemde talen Frans en Duits.
De vraag komt voor binnen de verschillende niveaus en jaarlagen. De meest voorkomende zijn:
1. 10 vmbo-t – doorstroom havo
2. 10 en 11 havo – extra vak, evt. voor doorstroom vwo
3. 10-11-12 vwo extra examenvak (negende)
Dit document is opgesteld met het doel duidelijkheid te verschaffen aan de docenten en leerlingen
omtrent het volgen van een extra vak op het KGC.
Wanneer een leerling buiten zijn of haar profiel een extra vak wilt volgen dan willen we dit als school
graag onderzoeken. Voordat dit wordt goed gekeurd volgt er eerst:
1.
2.
3.
4.
5.

een gesprek met de mentor
een aanvraag extra vak bij de decaan
een gesprek van de leerling met de betreffende vakdocent en terugkoppeling naar de decaan
een contactmoment met de ouders
worden er eventueel twee proeflessen gevolgd

Bij groen licht door decanen voor het volgen van een extra vak, gelden de volgende condities:
-

Je stapt er volledig in en volgt dit vak alsof het een vak binnen je profiel is (aanwezigheid
waar het rooster het toelaat, schoolwerk, meedoen toetsen)
De leerling moet er rekening mee houden dat hij/zij een groot deel van het vak zelfstandig
moet bestuderen.
De leerling is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de betreffende vakdocent
over het wel of niet volgen van de lessen, plannen van toets momenten ed.
Voortgang van het extra vak wordt ook besproken op de voortgangsvergaderingen
Bij leerlingen met een extra vak zijn de profielvakken leidend. Mocht het niet goed gaan, dan
kunnen de decanen, in samenspraak met de mentor, besluiten het extra vak te laten vallen.
Voor de leermiddelen geldt dezelfde verantwoordelijkheid als voor de profielvakken: School
verzorgt de boeken, de leerling de overige leermiddelen (schriften, woordenboeken etc.)
Leerlingen kunnen uiteindelijk examen doen in het extra vak
Leerlingen krijgen een vermelding van het extra vak op het rapport en het eindgetuigschrift
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