
 

Zwolle, 8 oktober 2020 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 4, 

 

Hierbij ontvangt u nadere informatie over het veranderen van vak of profiel in klas 4. Er zijn twee 

momenten in klas 4 waarbij een leerling een vak kan laten vallen. Na periode 1 en daarna pas 

weer na periode 4. Het is dus belangrijk om te beslissen of het huidige pakket voldoet of niet. 

Na 18 november is het niet meer mogelijk om voor het einde van het schooljaar een vak te laten 

vallen.  

 

Artikel 18 van het PTA geeft het volgende aan over het laten vallen van vakken: 

 

1. In het vierde leerjaar kan een leerling niet van profiel veranderen, tenzij hij leerjaar 4 
doubleert.  

 
2. In het vierde leerjaar mag een leerling na periode 1 tot een week na inleverdatum van de 

cijfers een vak laten vallen, mits hij voldoende vakken in zijn profiel en in de vrije ruimte 
overhoudt.  
 
Concreet houdt dit het volgende in: de cijfers moeten op 11 november ingeleverd zijn. Een 
verzoek om een vak te laten vallen moet op uiterlijk 18 november a.s. schriftelijk te zijn 
ingediend bij mij. Het verdient daarbij aanbeveling om eerst de consequenties van het laten 
vallen van een vak met mij te bespreken. 

 
3. In het vierde leerjaar mag een leerling geen extra vakken kiezen of vakken ruilen. Het 

vervangen van het vak wiskunde B voor het vak wiskunde A is hiervan uitgezonderd onder 
de voorwaarden die zijn beschreven in het vijfde lid.  

 
4. Leerlingen die aan het eind van het derde leerjaar zijn uitgeloot voor een vak krijgen de 

mogelijkheid om na periode 1 in te stromen indien de groepsgrootte dit toelaat. De 
lotingsvolgorde uit het derde leerjaar bepaalt welke leerlingen die mogelijkheid krijgen. 
Alleen die leerlingen die aan de criteria voor het kiezen van extra vakken bij het eindrapport 
klas 3, voldeden, hebben het recht in te stromen.  
 
Er heeft geen loting plaatsgevonden aan het eind van leerjaar drie dus dit artikel is dit jaar 
niet van toepassing. 

 

 
  



 

5. In het vierde leerjaar mag een leerling het vak wiskunde B voor het vak wiskunde A vervangen. 
Als deze ruil plaatsvindt in de eerste of tweede periode, kan de leerling het programma van 
het vak wiskunde A het gehele schooljaar verder volgen. De in de eerste en/of tweede 
periode behaalde (periode)cijfers blijven staan als (periode)cijfer(s) voor het vak wiskunde A.  
 
Indien de leerling in de derde of vierde periode het vak wiskunde B wil ruilen voor het vak 

wiskunde A dan moet de leerling wiskunde B blijven volgen tot het einde van het schooljaar 

en telt het eindcijfer voor dit vak mee voor de bevordering. Bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar maakt de leerling in leerjaar 5 een instaptoets wiskunde A. Zodra het cijfer voor 

de instaptoets 5,50 of hoger is, dan mag de leerling overstappen naar het vak wiskunde A.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

B. Scheperboer  

decaan klas 4 en 6 

 

 

bscheperboer@celeanum.nl 


