
VOORWAARDEN KEUZE EXTRA VAKKEN

Op het Stedelijk Gymnasium Schiedam is er sprake van een uitgestelde profielkeuze.
Voor klas 4 kiest een leerling voor een stroom en daarmee houdt de leerling de
keuze voor twee profielen nog volledig open. Voor klas 5 kiest een leerling definitief
een profiel; leerlingen kiezen veelvuldig voor twee profielen (C&M en E&M; N&G en
N&T; N&G en E&M).

Als aanvulling daarbij kunnen leerlingen in klas 4 en hoger voor een extra vak/
vakken kiezen.
Motieven van de leerlingen voor het kiezen van een extra vak zijn:
● Een brede interesse;
● Het zoeken van voldoende uitdaging;
● Door het extra vak/vakken mogelijkheden openhouden voor de keuze van het

gewenste (dubbel) profiel.

Het kiezen voor een extra vak vraagt een zelfstandige studiehouding van de leerling.

Extra vak/vakken

Als een leerling een extra vak (of vakken) wil kiezen, kan hij/zij dat kenbaar bij de
stroom- of profielkeuze. Of deze keuze wordt gehonoreerd, is afhankelijk van de
volgende voorwaarden en daarmee pas bekend na de overgangsvergadering.

Voorwaarden voor het kiezen van (een) extra vak(ken):

1. Het gemiddelde cijfer op het overgangsrapport van alle vakken die de leerling
in het volgend leerjaar zal volgen (dus inclusief het extra vak) is 6 of hoger;

2. Het cijfer op het overgangsrapport voor het extra vak is 7.0 of hoger.

3. Een leerling die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dient
voorafgaand aan de overgangsvergadering middels een motivatiebrief een
verzoek in voor het kiezen van een extra vak. Voor het indienen van het
verzoek, heeft hij met de docent van het betrokken vak een gesprek. De
docent kan dan positief of negatief adviseren. Het advies wordt in de
motivatiebrief opgenomen. Als het advies van de docent negatief is, kan de
leerling het betreffende extra vak niet kiezen.

4. Een leerling die voor (een) extra vak(ken) in een lesgroep is geplaatst,
verplicht zich het (de) vak(ken) in ieder geval te volgen tot en met toetsweek
twee.



5. De resultaten voor het extra vak worden gedurende het jaar geëvalueerd. Als
de resultaten onvoldoende zijn, wordt de leerling verplicht om het vak voor de
rest van het schooljaar of voor het volgende leerjaar te laten vallen. De
betrokken teamleider, mentor en vakdocent beslissen dan om het volgen van
het gekozen extra vak niet langer te honoreren.

Inroosteren en lesgroepen

Het kiezen van een extra vak/extra vakken geeft niet de garantie dat een leerling in
een lesgroep geplaatst kan worden.
Het plaatsen in een lesgroep is soms niet haalbaar, omdat

● de lesgroepen voor het betreffende vak het maximum aantal van 32 reguliere
leerlingen hebben bereikt;

● het lesrooster het onmogelijk maakt om de lesuren van (het) extra vak(ken) voor
de leerlingen in te roosteren.

Als het extra vak niet kan worden ingeroosterd, kan een leerling het vak op eigen
gelegenheid, met incidentele ondersteuning van de vakdocent volgen.
Een leerling die een tweede klassieke taal als extra vak kiest, zal wel altijd in een
lesgroep bij deze tweede klassieke taal worden geplaatst.


