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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5havo en 5vwo 

 
 

 

 

 

 

Datum:   11 maart 2019 

Kenmerk: 18190242/STB 

Betreft:  uitnodiging presentatie-avond pws 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Na veel hard werk hebben de leerlingen van 5HAVO en 5VWO hun profielwerkstuk 

afgerond. In de afgelopen periode heeft u vast ook genoeg meegekregen van de 

voorbereidingen, analyses, experimenten, ontwerpen en het schrijfwerk dat met het doen 

van dit onderzoek gepaard ging. Daarbij werden mooie onderzoeksresultaten en al dan niet 

verwachte uitkomsten ongetwijfeld afgewisseld met vreugdeklanken, maar ook met gezucht, 

gesteun en blikken van wanhoop. 

Maar nu is het klaar en kunnen de leerlingen laten zien wat ze onderzocht hebben en wat ze 

daarvan geleerd hebben. Dat gebeurt tijdens de presentatieavond op maandag 18 maart 

aanstaande. 

We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het programma voor deze avond is 

als volgt. 

 

Programma 

19.00 uur Ontvangst in entreehal met koffie/thee. 

Leerlingen zetten presentaties klaar in de lokalen. 

19.15 Welkomstwoord in de aula 

19.30  Start presentaties in de lokalen 

21.15  Verwacht einde van alle presentaties  

Napraten in de hal  

De school wordt gesloten tussen 21.30 en 21.45 uur. 

 

De presentatie-avond vindt plaats in verschillende lokalen, verspreid over het schoolgebouw. 

Waar de presentatie van uw dochter/zoon plaatsvindt, kunt u zien in het bijgevoegde 
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schema. In de hal en de gangen zullen richtingaanwijzers worden gehangen, zodat u het 

lokaal eenvoudig kunt vinden. 

In elk lokaal zullen steeds 5 tot 7 presentaties van 8 minuten plaatsvinden. Na elke 

presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. U hoeft zich daarbij niet te beperken 

tot de presentatie van uw dochter/–zoon.  

Let u erop dat als presentaties in het Engels plaatsvinden (een eis voor de leerlingen die het 

Global Perspectives-certificaat willen halen), het voor de leerlingen makkelijker maar ook 

leerzamer is als u uw vraag ook in het Engels stelt. 

De presentaties gaan achter elkaar door, waardoor het gehele programma per lokaal 

ongeveer anderhalf uur zal duren. Er is niet voorzien in pauzes, om geloop over gangen 

gedurende de presentaties minimaal te houden. 

We hopen u op deze avond te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

Robert van Riel 
Docent aardrijkskunde en organisator pws 
 
Marlies Doeve 
Teamleider 2345 havo 
m.doeve@schoter.nl  
 
Brenda Stam 
Teamleider 23456 vwo 
Head of the Bilingual Department 
b.stam@schoter.nl  

 

Bijlage: Presentaties Profielwerkstukken 18 maart 2019 lokaalindeling 

 

mailto:m.doeve@schoter.nl
mailto:b.stam@schoter.nl

