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Het is voor Reviusleerlingen onder bepaalde regels mogelijk om naast vakken in het
gemeenschappelijke deel, het profieldeel en het vrije deel nóg een vak te kiezen. Omdat in de praktijk
vaak blijkt dat dat een extra vak niet structureel in het rooster past, is een aantal regels opgesteld
aangaande de keuze voor een extra vak.
Door het bieden van de keuzemogelijkheid voor een extra vak hopen we tegemoet te komen aan de
ambitie van onze leerlingen om zich verder te ontwikkelen en hun kennis te verbreden.
Mavo en havo
Om op te stromen van mavo naar havo of van havo naar vwo na het behalen van het diploma kunnen
leerlingen ervoor kiezen om aan het einde van de derde klas een extra vak te kiezen. Het volgen van
een extra vak is op het Revius Lyceum geen toelatingsvoorwaarde voor opstroom van mavo naar havo
of van havo naar vwo. (Andere scholen stellen mogelijk wel deze voorwaarde. Hier moeten leerlingen
die over willen stappen naar een andere school dus rekening mee houden.)
Mocht er geen plaats zijn bij het gekozen extra vak en/of past dit extra vak niet in het rooster van de
leerling, dan moet hij/zij het vak ‘in eigen beheer’ volgen. (Zie hiervoor het kopje ‘in eigen beheer’
verderop in de tekst. ‘Geen plaats’ betekent in dit geval dat door de toevoeging van een extra leerling,
de klas gesplitst moet gaan worden om een extra plaats te creëren.
Indien meer dan één leerling het betreffende vak als extra vak wil volgen en er niet voor al deze
leerlingen plaats is in de klas wordt er niet geloot maar heeft dit tot gevolg dat alle leerlingen die het
vak kiezen als extra vak dit vak ‘in eigen beheer’ volgen.
Bij het besluit of een vak wel of niet aangeboden gaat worden in een leerjaar wordt geen rekening
gehouden met de leerlingen die het vak ‘in eigen beheer’ volgen.
Vwo
Voor vwo-leerlingen die zich goed ontwikkelen in hun leerproces, goede resultaten behalen en de
ambitie hebben zich te verbreden en te verdiepen door een extra vak te volgen, is het alleen mogelijk
om dit extra vak ‘in eigen beheer’ te doen. Het vak NLT kan niet ‘in eigen beheer’ worden gevolgd.
Wanneer kun je een vak ‘in eigen beheer’ volgen?
-

je kunt in de vierde klas van de mavo, havo of het vwo starten met een vak in eigen beheer;
bij de profielkeuze geef je aan dat je een vak ‘in eigen beheer’ zou willen doen en welk vak je
zou willen kiezen;
op het vwo geldt dat je bij de overgang naar de vierde klas gemiddeld een 6,5 staat (voor alle
vakken tezamen) en/of dat je docenten je een positieve aanbeveling hebben gegeven (deze
eis hanteren we niet bij de mavo en havo).

Wat betekent ‘in eigen beheer’?
-

dat je zelfstandig werkt aan het vak;
dat het vak niet wordt ingeroosterd;
als het vak in het rooster past, mag je aansluiten in de lessen, tenzij de klas te vol is waarbij
een maximum van dertig leerlingen wordt gehanteerd;

-

-

als je resultaten en inzet over het geheel positief blijven, dan mag je – in overleg met je
mentor, vakdocent en ouder(s)/verzorger(s)- een les van het extra vak volgen op de tijd van
een andere vakles;
als je rooster toelaat dat je voor je extra vak les volgt, dan betekent dat niet dat het vak het
volgende jaar ook in je rooster wordt meegenomen, het is en blijft immers ‘in eigen beheer’;
de leerling houdt samen met de mentor en de betreffende vakdocenten in de gaten of het
volgen van het vak volgens verwachting verloopt. Voortgang wordt besproken in de KOMgesprekken;

Hoe werkt het (…) met resultaten en toetsen?
-

-

in de voorexamenklas(sen) komt het extra vak op je Revius CV. Tussentijdse toetsen maak je
in overleg met de vakdocent en de resultaten worden bijgehouden in je Revius CV. Als je
examen wilt gaan doen in het vak, dan is het noodzakelijk dat je de schoolexamentoetsen
maakt, zoals in het PTA beschreven staan. Die cijfers worden opgenomen in het
examendossier. Het vak wordt dan ook op je eindlijst vermeld;
de vakdocent draagt er zorg voor dat de leerling kan deelnemen aan de toetsen;
bij de inroostering van de schoolexamentoetsen wordt geen rekening gehouden met het vak.
Deze toetsen komen bovenop de reguliere toetsen;
stoppen met een vak ‘in eigen beheer’ mag, maar wel in overleg met mentor, vakdocent en
decaan. Stop je binnen een half jaar, dan worden de leermiddelen in rekening gebracht bij de
ouders.

Belangrijk: je kunt een extra vak niet inwisselen voor een ander vak uit je vakkenpakket.

