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Aan de ouder(s) /verzorger(s) van onze leerlingen van de examenklas 4 MAVO. 

 

 

 

Datum:   19 december 2019 

Kenmerk: 192000162/BOR 

Betreft:            uitnodiging presentatie pws 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

De leerlingen van klas 4 MAVO hebben de afgelopen maanden gewerkt aan hun 

profielwerkstuk. In dit verplichte onderdeel van het examen onderzoeken zij een 

zelfgekozen onderwerp, dat past binnen het profiel waarin zij examen doen. Het profiel 

werkstuk moet met goed of voldoende beoordeeld worden, alvorens de leerlingen het 

examen mogen afronden. 

Bij de beoordeling van het profielwerkstuk wordt niet alleen gelet op de totstandkoming 

ervan, maar ook de presentatie speelt een belangrijke rol. 

Deze presentatie, ten overstaan van familie, medeleerlingen, docenten en andere 

belangstellenden zal plaatsvinden op dinsdag 07 januari van 19:00 uur tot ongeveer 

20:30 uur. Voorafgaand aan de PWS-presentaties zal de decaan informatie geven over het 

mbo. Hierbij zal onder meer worden ingegaan op de aanmeldingsprocedure, de stappen van 

de intake om toegelaten te kunnen worden tot een studie en het aanvragen van 

studiefinanciering. Vanaf 18:45 uur zal de koffie klaar staan! 

Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn, om zo zelf te zien en te horen hoe 

uw zoon/dochter dit belangrijke examenonderdeel uitvoert. 

De presentaties vinden plaats in de lokalen 110, 111, 112, 113, 114 en 115. 

Wij verzoeken alle genodigden om naar alle presentaties van het desbetreffende lokaal te 

luisteren, genodigden die later komen en/of eerder weggaan kunnen de presentaties 

verstoren. Deze afspraak is gemaakt om er voor te zorgen dat de leerlingen zo min mogelijk 

worden gestoord tijdens het presenteren.  

Graag uw begrip hiervoor. 

Uw zoon/dochter kan u vertellen op welke tijd en in welk lokaal hij/zij het profielwerkstuk zal 

presenteren.  

Het belooft een interessante avond te worden en ik hoop dan ook dat u in de gelegenheid 

bent om aanwezig te zijn.  

Met vriendelijke groet, 

Arno de Boer 
(coördinator profielwerkstuk) 


