Toelichting overzicht profielkeuze klas 3 voor 2021-2022
Meerpresteerdersvak (MP):
Een meerpresteerdersvak is een vak dat leerlingen naast hun reguliere vakkenpakket kunnen kiezen.
De leerlingen die besluiten te gaan meerpresteren zijn niet verplicht de lessen te volgen, ook al zijn
deze ingeroosterd. De leerlingen mogen de ingeroosterde lessen te allen tijde volgen.
De leerlingen maken alle toetsen van het gekozen meerpresteerdersvak en maken daarover
afspraken met de docent.
Leerlingen volgen een meerpresteerdersvak (vaak) zonder de lessen te volgen. Dit vraagt veel
zelfstandigheid en extra inspanning. Daarom verbinden we voorwaarden aan het volgen ervan.
Voorwaarden om een meerpresteerdersvak te kunnen kiezen in klas 4:
 Óf de leerling staat minimaal een 7,5 voor het betreffende vak
o voor de nieuwe vakken geldt:
 gs/wi gemiddelde voor het vak economie;
 gs/te gemiddelde voor het vak kunst (beeldende vormgeving);
 gs voor het vak filosofie;
 wi/na gemiddelde voor het vak informatica,
 óf de leerling staat gemiddeld minimaal een 7,5 voor alle vakken samen (één-uurs vakken
tellen voor 50% mee),
 bij een score tussen de 7,0 en 7,5 wordt de leerling besproken op de eindvergadering en
beslist het docententeam of de leerling het meerpresteerdersvak mag kiezen.
 om moverende redenen kan, door de schoolleiding, worden afgeweken van de voorwaarden.
Het betreft cijfers op het eindrapport.
Voorwaarden gedurende het volgen van het meerpresteerdersvak:
o
Eenmaal gekozen betekent dat de leerling het meerpresteerdersvak gedurende het hele
schooljaar volgt,
o
het team kan wel dwingend opleggen te stoppen als de resultaten daartoe aanleiding geven,
o
het cijfer voor het meerpresteerdersvak telt niet mee voor de overgang, tenzij de leerling het
afgeronde cijfer 3 of lager op het eindrapport haalt,
o
de school garandeert dat er te zijner tijd examen gedaan kan worden voor het
meerpresteerdersvak,
o
de decaan zal aan het begin van klas 4, als de roosters gereed zijn, aan de leerlingen vragen
of de keuze definitief is.

