Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in week 27 een aantal activiteitendagen
gepland. Hieronder een beschrijving van de activiteiten die er voor 4HAVO zijn georganiseerd.

Maandag 1 juli: Opstarten PWS (Profielwerkstuk).
Het PWS (profielwerkstuk) is een verplicht onderdeel van het schoolexamen HAVO. Dit is een
opdracht waarbij onderzoek vaardigheden, verslaglegging en presentaties aan bod komen. Het PWS
wordt in het pré-examenjaar en het examenjaar gemaakt.
Na deze workshops kunnen de leerlingen een onderwerp kiezen en het daarbij behorende vak. Zij
leveren hiervan een eerste en tweede keus in bij Dhr. Zoeteman (PWS-coördinator) zodat er een
voorlopige indeling kan worden gemaakt. In overleg met de examinatoren volgt de definitieve
indeling. De leerlingen kiezen in overleg met de begeleidende examinator het onderwerp en
opdracht. De tijd om aan het PWS te werken loopt vanaf juni 2019 tot en met eind januari 2020. Het
uiterlijke inlevermoment en de datum voor de presentatieavond staat vermeld in het komende PTA
van 5HAVO.
Met de klas krijgen de leerlingen een 5-tal workshops om zich te verdiepen in, en voor te bereiden op
het maken van een profielwerkstuk. Zo kan er een goede basis worden gelegd voor de start van het
PWS.

Dinsdag 2 juli: Een eerste kennismaking met BHV (bedrijfshulpverlening)
Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Misschien bent u zelf BHV-er, of bent u
bekent met deze term binnen uw eigen werkomgeving. De taken van bedrijfshulpverlener zijn: het
verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand en het beperken
van de gevolgen van ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers
en andere personen binnen het bedrijf of binnen een organisatie.
Tijdens deze dag maken onze leerlingen kennis met de hierboven genoemde facetten. Zo krijgen de
leerlingen een idee wat BHV inhoudt en leren ze de eerste stappen om te kunnen handelen in
noodsituaties. Een hele waardevolle ervaring voor nu, maar zeker ook voor in de toekomst.

Woensdag 3 juli: Toetsen inhalen en inzien
Naar aanleiding van de 5e toetsweek staat er een centraal moment ingeroosterd om eventueel
toetsen in te halen die gemist zijn door ziekte. En zijn alle leerlingen verplicht om de toetsen in te
zien of er geen fouten zijn gemaakt in de correctie of in het toekennen van punten.

Donderdag 4 juli: CKV dag (CKV is het vak Culturele Kunstzinnige Vorming)
Het vak CKV wordt dit jaar afgesloten met een programma vol met verschillende culturele
activiteiten. Hiervoor moeten de leerlingen zich inschrijven voor een aantal workshops.

Vrijdag 5 juli: LOB dag (loopbaan oriëntatie en begeleiding).
Het maken van keuzes richting vervolg onderwijs komt snel dichterbij. Sommige leerlingen zullen al
een idee hebben, sommige leerlingen hebben zich wellicht al ingeschreven. Maar ook zijn er
leerlingen die nog geen beeld hebben bij het vervolgonderwijs.
We starten de dag in het Atrium, waarna oud leerlingen langs komen om meer te vertellen over de
stap naar de Hogeschool, het vwo, een tussenjaar etc. Een interessante dag vol mogelijkheden en
ervaringen.

Als bijlage stuur ik het rooster in schema waarbij alle tijden, lokalen en begeleidende docenten zijn
vermeld.

Met vriendelijke groet,
Maaike vd Meulen (afdelingsleider HAVO)

