Druten, september 2021
Betreft: profielwerkstuk
Beste ouder(s), opvoeder(s),
Uw zoon/dochter moet dit schooljaar 2021 -2022 een Profielwerkstuk (PWS) maken.
Het PWS bestaat uit een onderzoek dat een groepje leerlingen samen uitvoert en
waarvan ze gezamenlijk een verslag maken.
Het onderwerp moet aansluiten bij hun profiel. Naast een schriftelijk verslag moet het
groepje ook een presentatie houden. Ieder groepje krijgt een begeleider en een 2e
begeleider toegewezen.
Het PWS is een verplicht onderdeel dat voor het Centraal Schriftelijk Examen (C.S.E.)
met een voldoende moet worden afgerond. Het PWS is voor iedere VMBO-T leerling
verplicht.
Doel van het PWS is het aanleren van een aantal vaardigheden. Zo moeten leerlingen
kunnen samenwerken, plannen, reflecteren en presenteren. Er is een aantal verplichte
contactmomenten ingeroosterd met de begeleider om de voortgang van het onderzoek
en werkstuk te bespreken.
Uw zoon/dochter heeft ter voorbereiding een opdrachtenboekje gekregen. Hierin staan
de eisen waaraan het PWS moet voldoen en een stappenplan met een aantal taken om
tot een goed eindproduct te komen. Al het materiaal is ook te vinden in de digitale
leeromgeving Itslearning. Het PWS moet in week 46/47 (november) worden ingeleverd.
De presentaties zullen eind december 2021 (week 50/51) worden gehouden.
Met deze brief wil ik u informeren dat uw zoon/dochter de komende periode zich met
het PWS moet bezighouden. De begeleiders zullen mij op de hoogte brengen indien er
onvoldoende voortgang is. In dat geval neem ik contact met u op om tot een oplossing te
komen.
Met vriendelijke groet,
Pim Siebers, coördinator PWS

Planner PWS 2021-2022
Te doen

Aftekenen

Week 36

Uitleg PWS aan klassen/ formeren van groepjes

Week 37

Inleveren formulier voor 17 september

Taak 1

Week 38

Koppelen van 1e en 2e begeleider aan groepjes,

Taak 2

contact maken met begeleiders en inleveren van
plan van aanpak (OneDrive)
Week 39

Invullen formulier onderzoeksplan

Week 40

Onderzoek/schrijven werkstuk

Week 41

Onderzoek/ schrijven werkstuk

Week 42

Onderzoek/ schrijven werkstuk/

Taak 3

Taak 4

voortgangsgesprek met begeleiders
Week 43

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober

Week 44

Onderzoek/ schrijven werkstuk

Week 45

Onderzoek/ schrijven werkstuk

Week 46

INLEVEREN verslag digitaal en 2 uitgeprinte

en 47

exemplaren voor begeleiders uiterlijk 26

Taak 5

november (its learning ivm plagiaatcontrole)
Week 47

Voorbereiding presentatie

Week 48

Voorbereiding presentatie

Week 49

Voorbereiding presentatie

Week 50

Presentaties PWS

Week 51

Presentaties PWS

Week 02

Inleveren Logboek en Procesverslag

Week

Beoordelingsformulier en werkstuk/ logboek/

03/04

procesverslag worden ingeleverd door
begeleider bij de PWS coördinator.

Taak 6

