Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in
week 27 een aantal activiteitendagen gepland. Hieronder een
beschrijving per dag van de activiteiten die voor 5VWO zijn
georganiseerd.
Maandag 1 juli: Amsterdam
Vandaag gaan jullie naar Amsterdam, jullie moeten om 8.45 uur aanwezig zijn op school. Rond 23.30
uur is de bus weer terug op school. De brief met het totale programma van deze dag krijgen jullie
binnenkort toegestuurd.
Dinsdag 2 juli: PWS en natuurkunde
Het PWS (profielwerkstuk) is een verplicht onderdeel van het schoolexamen VWO. Dit is een
opdracht waarbij onderzoek vaardigheden, verslaglegging en presentatie aan bod komen. Het PWS
wordt in het pré-examenjaar en het examenjaar gemaakt.
De leerlingen met een PWS krijgen in de ochtend 2 workshops om te starten of verder te gaan met
het PWS. Aan het einde van de ochtend moet een eerste en tweede keus worden ingeleverd.
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
6VWO.
Het programma van voor het profielwerkstuk ziet er als volgt uit:
Tijd
10.15 – 11.30 uur
11.30 – 12.30 uur
Natuurkunde

Workshop
ICT: opbouw PWS
Bronnen

Docent
Men. Zoeteman
Men. Van Holt

Lokaal
B209
A201

Voor het vak natuurkunde worden de leerlingen om 13.00 uur verwacht in lokaal A204. Het
programma heeft meneer Hofman al aangegeven in de laatste lessen, om 15.00 uur is dit programma
klaar.
Woensdag 3 juli: Toetsen inhalen en inzien
Als in de afgelopen toetsweek een toets niet gemaakt is, wordt deze vandaag voor de leerling
ingepland. Er kunnen 2 toetsen worden ingehaald. De tijden van deze momenten zijn van 8.30-10.00
en van 10.30-12.00. Aan het einde van de toetsweek wordt een overzicht gestuurd naar de leerlingen
wie wat moet inhalen en in welk lokaal.
Donderdag 4 juli: CKV-dag voorbereiden en Brielle Blues
Voor CKV moeten de opdrachten worden ingeleverd op Glogster. Ook moeten jullie een evaluatie
inleveren van maandag. Vanuit Brielle Blues krijgen jullie uitleg over het ontstaan van blues. Een
gastoptreden van Guy Verlinden is hier een onderdeel van. Verder krijgen jullie in de middag de
ruimte om de voorbereidingen te treffen voor de CKV-dag van morgen.
Het exacte programma van vandaag krijgen jullie komende week toegestuurd. De start is om 9.00
uur en duurt voor de leerlingen met CKV uiterlijk tot 15.00 uur.
Vrijdag 5 juli: CKV-dag
Vandaag is jullie afsluitende opdracht voor CKV. Jullie gaan 3HAVO en 3VWO duidelijk maken wat
CKV inhoudt.

Ik wens jullie een leerzame en plezierige activiteitenweek toe.
Met vriendelijke groet,
Jerre van Doren (afdelingsleider VWO)

