
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 5 Havo 
 

 

 

 

 

Datum:   4 september 2020 

Kenmerk: 202100035/RRL 

Betreft:  Afronden profielwerkstuk HAVO en presentatie voor ouders 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 18 september aanstaande moeten de leerlingen van 5H hun eindrapport van het PWS 

inleveren. Daarmee zetten de leerlingen een belangrijke stap op weg naar het eindexamen.  

Graag willen we uw aandacht vragen voor twee belangrijke zaken die verband houden met 

deze afronding. 

 

Presentaties profielwerkstuk 

Op maandag 19 oktober as. hadden we u graag verwelkomd op de presentatie-avond waar 

alle HAVO-examenkandidaten hun profielwerkstuk aan u zouden presenteren. Vanwege de 

maatregelen die we in school hebben getroffen om verspreiding van het coronavirus te 

beperken, kunnen we zo’n grote groep mensen niet in school ontvangen. De presentatie-

avond kan dan helaas ook niet doorgaan. Hoewel veel leerlingen opgelucht zullen 

ademhalen, gaat een moment waarop u kunt glimmen van trots niet door. Dat is ontzettend 

jammer. 

 

De leerlingen moeten nog steeds twee presentaties van hun profielwerkstuk (PWS) 

verzorgen:  

• Een presentatie voor hun begeleider die dient als opstap naar het eindgesprek, 

waarbij de nadruk ligt op de onderzoeks-, organisatie- en communicatievaardigheden 

die de leerlingen hebben opgedaan in het PWS-traject. 

• Een presentatie voor een breder publiek, waarbij het gaat over de uitkomsten van het 

onderzoek. 

 

De tweede presentatie gaan de leerlingen opnemen in een korte video. We denken nog na 

over de manier waarop we die video’s met u gaan delen op of rond 19 oktober aanstaande. 

We zorgen ervoor dat u kunt zien wat uw dochter/zoon heeft onderzocht en daarvan heeft 

geleerd. 

 

Deadline afronden profielwerkstuk HAVO 

De leerlingen hebben nog bijna twee weken om hun PWS-eindrapport in te leveren. De 

ervaring leert dat, ondanks gegeven uitstel, niet alle leerlingen een volledig PWS af zullen 

hebben op of voor die deadline.  
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Een PWS moet beoordeeld worden met minimaal een 4 (afgerond), en voldoen aan de eisen 

die vermeld staan in het Werkboek en de beoordelingsrubric die daarin staat. 

Het niet gereed hebben van een beoordeeld PWS of een PWS dat voor minder dan een 

afgeronde 4 beoordeeld wordt, leidt tot uitsluiting van het Centraal Schriftelijk Eindexamen 

en de leerling zal dan geen diploma kunnen halen in dit schooljaar. 

Dat is uiteraard niet de bedoeling. Om dat te voorkomen, zullen leerlingen die hun PWS niet 

op of voor 18 september as. hebben ingeleverd met ingang van maandag 21 september as. 

een vierkant rooster krijgen. Dat houdt in dat die leerlingen op school verwacht worden van 

8.10 uur tot en met 16.30 uur en zich aan het begin en eind van de dag (en in tussenuren) 

moeten melden bij de coördinator HAVO, mevrouw P. Dijkstra.  

De extra uren die een leerling dan op school doorbrengt, moet hij/zij dan besteden aan het 

gereed krijgen van het PWS. Zodra dat af en ingeleverd is, en door de begeleider voor 

beoordeling wordt geaccepteerd, vervalt het vierkante rooster. 

 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

P. Ruizeveld de Winter, conrector HAVO 

R. van Riel, coördinator PWS 

 

 


