
Procedure met betrekking tot profiel/vak wijziging bij leerlingen: 

 

1. Leerling stelt mentor op de hoogte van zijn/haar wens om een profiel/vak 

te wijzigen. Mentor inventariseert de behoefte en de redenen en  “ 

sparred”  waar nodig met de lesgevende docent(en). ( hier moet een 

standaard formulier voor gemaakt worden). Dit formulier met voorzien van 

feedback mentor/docent(en) moet ondertekent worden door ouders. 

2. Leerling gaat naar decanaat en vraagt een gesprek aan met decaan aan de 

hand van het standaard formulier (punt 1) dat is ingevuld en ondertekent 

door ouders. Op dit formulier staat al dat een wijziging is voorbehouden 

aan de mogelijkheden binnen het rooster en het advies van decanaat. 

3. Decaan controleert of de profiel/vak wijziging toegestaan is. 

4. Decaan kijkt in het roosterprogramma (Untis) of de wijziging mogelijk is, en 

bespreekt de opties met de leerling. Hierbij is een wijziging van klas een 

mogelijke alternatief. Er wordt sterk gelet op het aantal leerlingen in een 

klas of cluster. Uitgangspunt: maximum van 28 leerlingen in een klas of 

cluster. 

5. Als de leerling akkoord gaat met de aangeboden optie dan wordt het 

nieuwe rooster gesaved. Dit rooster wordt in 4-voud geprint. Namelijk 

voor: 

a. De leerling 

b. De decaan 

c. Beheerder van de cijfer administratie/LVS 

d. De conrector 

6. De decaan schrijft op de kopie, van de onder punt c genoemde persoon, 

precies wat de wijziging was. Bijvoorbeeld: H5A naar H5D of EM naar CM. 

7. De onder punt c genoemde persoon brengt de wijzigingen aan in de 

cijferadministratie/LVS. 

8. De conrector informeert de mentor en in het geval er sprake is van een 

klaswijziging alle lesgevende docenten hiervan (ook de voormalige) 

 

 

 



Opmerkingen: 

1. Bij langdurige ziekte van de decaan (meer den 1 week) neemt een ander 

persoon (desnoods conrector) het hele proces over. 

2. Vak/profiel wijziging is gebonden aan een vooraf afgesproken deadline.( 

suggestie is  om deze datum naar voren te halen). De meeste lln weten na 

de eerste 3/4 weken al ( gelet op alle wijzigingen of het vak hen bevalt of 

niet) en dan hoeven ze minder in te halen. 

3. In het examenjaar kan geen vak wijziging meer plaats vinden ook niet na 

de overgang van H4 naar H5 of V5 naar V6 

 


