Randvoorwaarden bij het volgen van een ‘Extra vak’ (havo-vwo Zoutestraat)

Het volgen van een extra vak* kan alleen plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
- De vakdocent of één van de vakdocenten geeft (eventueel na overleg met vaksectiegenoten) een
positief advies voor het extra (dus bovenop het reguliere vakkenpakket/profiel) volgen van zijn vak.
Indien van toepassing informeert de vakdocent die het (positief) advies geeft vaksectiegenoten over
dit uitgebrachte advies**.
- De decaan en/of teamleider van de betreffende afdeling informeert aan het begin van het
schooljaar de docenten die het aangaan dat zij (met ingang van de eerste lessen van dat schooljaar)
een leerling mogen verwachten die hun vak ‘extra’ gaat volgen.
- Al dan niet ingeroosterde lestijd kan niet gegarandeerd worden. De leerling doorloopt het vak
mogelijk dus geheel of gedeeltelijk zelfstandig. De mate waarin de docent van het vak geraadpleegd
kan worden hangt steeds af van de (on)mogelijkheden van de docent en wordt in overleg tussen
leerling en docent vastgesteld.
- Voor wat betreft het afnemen van toetsen doet de leerling in principe mee met de toetsen van het
(extra) vak op de regulier ingeplande momenten. Dit kan betekenen dat deze toetsen afgenomen
worden onder de lestijd van één van de andere regulier gevolgde vakken. Bij een 'dubbelboeking'
treden de docenten van beide vakken in overleg met elkaar. De verantwoordelijkheid voor de
eventueel hiermee gepaard gaande gemiste lesstof ligt bij de leerling zelf.
- De benodigde lesmaterialen (inclusief de benodigde boeken/methoden) worden door de (ouders
van) de leerling zelf besteld en bekostigd.
- In het geval het vak volledig wordt afgerond wordt het (behaalde cijfer voor dat) vak in principe
vermeld op (de cijferlijst bij) het diploma. Indien het vak niet volledig is afgerond volgt in het
plusdocument een weergave van de met een voldoende (inspanning) afgesloten componenten van
het vak.
- De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele negatieve resultaten bij de
regulier gevolgde vakken wegens het extra volgen van een vak. De school houdt zich hier, indien de
resultaten daar toe leiden, het recht voor om de toestemming voor het volgen van het extra vak in te
trekken.
*: een ‘extra vak’ is een vak wat (zelfstandig) gevolgd wordt bovenop het reguliere aanbod van vakken. We spreken hier dan ook van een
zogenaamde ‘boventallige studielast’.
**: dit is met name van belang in het geval dat het extra vak pas daadwerkelijk gevolgd gaat worden in het jaar opeenvolgend op het jaar
dat het (positief) advies is uitgebracht. Het kan namelijk zo zijn dat de vakdocent, aan wie de leerling in het jaar dat hij/zij het vak gaat
volgen ‘gekoppeld’ wordt, een andere is dan de vakdocent die het (positief) advies heeft uitgebracht.
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