
 

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

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4 havo 
 

 

 

 

 

Datum:   18 juni 2021 

Kenmerk: 202100434/RUP 

Betreft:  Start PWS-dagen vanaf 2 juli a.s. 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen van 4HAVO, 

 

Vanaf vrijdag 2 juli werken jullie verder aan het profielwerkstuk (PWS). Wat het PWS inhoudt 

en wat er van de leerlingen wordt verwacht, is al eerder verteld tijdens de plenaire start in de 

gymzaal, tijdens de mentorlessen en in het Werkboek PWS HAVO 2021. 

 

Het is belangrijk dat de leerlingen het Werkboek grondig doorgenomen hebben voordat ze 

vanaf 2 juli vijf dagen aan het PWS zullen werken. In deel 2 van dit Werkboek staat ook wat 

er van leerlingen verwacht wordt en wat er op welke dag af moet zijn. 

 

Ervaring leert dat persoonlijk overleg tussen leden van het onderzoekende duo en 

begeleider(s) vaak sneller en beter gaat als het in levende lijve plaatsvindt. Tegelijkertijd 

houden we tijdens dit PWS-traject uiteraard rekening met de beperkingen die gelden in 

verband met het COVID-19 virus. We hebben deze twee zaken zo goed mogelijk geprobeerd 

op te lossen door de taken die leerlingen per dag moeten uitvoeren, te beschrijven in het 

Werkboek PWS HAVO 2021. Daardoor is het mogelijk om zelfstandig aan het PWS te 

werken, waar dan ook. 

 

Aandachtpunten voor het werken aan het PWS, in de periode van 2 juli tot en met 8 juli: 

• Werken op school: voor de leerlingen is ruimte in lokalen beschikbaar op de 300 

gang en 218 en 219. In de lokalen gelden de normale lokalenregels. Even naar de 

Dekamarkt om iets te halen, lopen over de gangen en samenklitten op het 

schoolplein mag niet. Daar wordt streng op toegezien door surveillanten. Neem 

allemaal je laptop mee en opladers! 

• Begeleiding: vindt plaats op vaste tijden, nl. elke ochtend kort via Teams (9.00-9.30 

uur) om de dagplanning door te nemen. En om de dag zal de begeleider een uur 

(12.30 -13.30) rondlopen en zijn groepjes verder op weg helpen. Leerlingen kunnen 

de begeleiders in persoon, maar ook online spreken (gebruik de chatfunctie van 

Teams). Afspraken met begeleider(s) buiten die tijden kunnen in geval van nood 

gemaakt worden. 

• Informatie over het PWS: is online te vinden, in de vorm van video’s. Op het Vimeo-

kanaal van Het Schoter zijn video’s te vinden zijn over zaken die leerlingen nodig 

hebben bij de keuze van hun onderwerp of de onderzoeksmethode. Tijdens de 

startdag zijn deze filmpjes allemaal al doorgenomen maar ze staan nog steeds online 

zodat er gebruik van gemaakt kan worden.  
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• Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de voortgang van hun 

PWS-onderzoek. De inhoud van het PWS-onderzoek wordt op verschillende 

momenten beoordeeld (zie Werkboek PWS HAVO 2021).  

De voortgang van het PWS-werk wordt elke dag gecontroleerd aan de hand van de 

taken en de af te ronden zaken die beschreven staan in het Werkboek PWS HAVO 

2021. Als begeleider(s) en/of de PWS-coördinator zich zorgen maken over de 

voortgang van een duo, zal dat worden doorgegeven aan de coördinator mevrouw 

Dijkstra. Zij zal, in overleg met de conrector, besluiten wat de vervolgacties worden. 

• De leerlingen werken tot en met 8 juli aan hun PWS. Als leerlingen eerder klaar 

zijn met taken voor een dag, kunnen ze aan de slag met de taken voor de volgende 

dag(en). ‘Eerder vrij’ is pas aan de orde als het gehele PWS is afgerond. 

 

Na de zomervakantie is er nog een paar keer tijd (tijdens de startweek) om verder te werken 

en het PWS af te ronden. Hierover volgt vlak voordat we in augustus weer beginnen weer 

een informatiebrief. 

 

 

We wensen iedereen veel succes en plezier met het PWS-onderzoek! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

P. Ruizeveld de Winter R. van Riel   P. Dijkstra 

Conrector HAVO  Coördinator PWS  Coördinator 4,5 havo 

 


