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Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van klas 3,
Uiterlijk 31 maart aanstaande dient uw kind de definitieve profielkeuze te maken. Graag informeren we u
over de procedure en de uitgangspunten.
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Profielkeuze
Naar aanleiding van de voorlopige profielkeuze van 6 maart jongstleden kunnen leerlingen, vakdocenten,
mentoren en de decaan nog met elkaar in gesprek om eventuele twijfels weg te nemen. U kunt thuis de profielkeuze voorbereiden met uw kind door naar zijn/haar persoonlijke dossier te gaan op www.hyperionlyceum.dedecaan.net. Vervolgens zal de decaan de laatste week van maart samen met de leerling het formulier invullen. Uiterlijk maandag 3 april dient het profielkeuzeformulier, ondertekend door zowel leerling
als ouder, ingeleverd te worden bij de decaan.
Na 31 maart zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan er een schriftelijke
verzoek worden ingediend bij de teamleider om de profielkeuze te herzien. Dit is mogelijk tot 31 mei.
Na de overgangsvergadering op 17 en 18 juli kan de vergadering besluiten dat een leerling niet wordt toegelaten tot een vak en een ander vak moet kiezen. Indien dat het geval is, neemt de mentor met u contact op.
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Rooster
Op basis van de definitieve keuze gaan we ons buigen over het rooster en de klassensamenstelling van volgend jaar. Uitgangspunt is de keuzevrijheid van de leerling en de mogelijkheid om extra vakken te volgen. Dit
betekent echter niet dat de keuzes, zoals die nu gemaakt gaan worden, in alle gevallen gehonoreerd gaan
worden. Dit hangt samen met de grootte van de klassen en clusters en of de gemaakte keuzes geen onwenselijke consequenties hebben voor de roosters.
De keuzevrijheid heeft ook tot gevolg dat er in de bovenbouw onvermijdelijk tussenuren ontstaan. Een gemiddelde van vijf tussenuren per week is daarin realistisch. Als school beschouwen we deze uren als tijd
waarin de leerling zelfstandig kan werken, iets wat in de bovenbouw ook steeds belangrijker wordt.
Extra vakken
Ons streven is om het eerste extra vak volgend jaar op te nemen in het rooster. Leerlingen die meerdere extra vakken willen kiezen moeten er rekening mee houden dat deze vakken dubbel worden geroosterd naast
andere vakken. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid van de leerling zelf om deze vakken goed bij te
houden. Uiteraard zullen de vakdocent en mentor de leerling hierbij helpen. Extra vakken tellen in de bovenbouw mee voor de overgang naar klas 5.
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
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Wijzigingen
Mocht onverhoopt blijken dat de leerling toch wijzigingen wil aanbrengen in het vakkenpakket, dan kan dit
de eerste week na de herfstvakantie volgend schooljaar. Wij zullen u daarover tegen die tijd nader informeren.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de mentoren
en decanen.
Met vriendelijke groet,

Ingeborg Nietzman (teamleider klas 3 en 4)
Renske Visser en Machiel Vegting (decanen)

