
01-2023

voorwaarden extra vak in de bovenbouw 

Wat leuk dat je interesse hebt om komend jaar een extra vak te gaan volgen.  
Een extra vak vraagt zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.  Op Sancta Maria 
willen we recht doen aan leerlingen die de capaciteiten en interesse hebben om iets 
extra’s toe te voegen aan het vastgelegde vakkenpakket en profiel.  

Het volgen van een extra vak biedt kan ook meer keuzemogelijkheden bieden voor 
het vervolgonderwijs.  
Bij de doorstroom van 5 havo naar 5 vwo kan een extra vak de overstap verlichten. 
Laat je bij je keuze dan ook goed voorlichten door de decaan en/of je mentor. 

Je kunt zondermeer kiezen uit de vakken: 

-aardrijkskunde
-geschiedenis
-economie
-informatica
-wiskunde D (vwo met wiskunde B).

Wil je een ander vak kiezen? Vraag dan na wat de mogelijkheden zijn. 

Om voor een extra vak in aanmerking te komen, dient de leerling: 
 In leerjaar 3 gemiddeld een 7 of hoger te staan voor het LOB-cijfer en geen

onvoldoendes te staan voor een vak binnen het gekozen profiel;
 een positief advies van het docententeam tijdens de overgangsvergadering te

krijgen voor het volgen van een extra vak.



01-2023

contract extra vak in de bovenbouw 2023-2024 

De overgangsvergadering van schooljaar 2021-2022 heeft het vertrouwen 
uitgesproken dat  

Naam leerling: 

in staat is tot het volgen van 

het extra vak: 

Hierbij verklaren bovengenoemde leerling en zijn/haar ouders kennis te hebben 
genomen van onderstaande afspraken rond het volgen van een extra vak.  

1. De overgangsvergadering H4, V4 en/of V5 beslist of de leerling het extra
vak mag behouden;

2. Het bestellen van boeken voor het extra vak is de verantwoordelijkheid
van leerling en ouders.

3. De leerling heeft een inspanningsverplichting van minimaal 1 jaar om het
extra vak te volgen;

4. De leerling heeft recht op de reguliere herkansingen; er is, zowel voor het
SE als voor het CE, geen extra herkansingsmogelijkheid;

5. De leerling volgt het extra vak zelfstandig en krijgt waar mogelijk
ondersteuning van de vakdocent. De leerling is proactief in het vragen om
hulp en het maken van afspraken;

6. Indien het mogelijk is het extra vak in te roosteren dan is de leerling
verplicht om de betreffende les(sen) te volgen.

7. De leerling bepaalt in het examenjaar of de behaalde resultaten ook op
het diploma worden vermeld. Zonder tegenbericht gaat de school ervan
uit dat het cijfer op de cijferlijst wordt vermeld.

Handtekening afdelingsleider Handtekening ouders/verzorgers 

Datum:  Handtekening leerling 


