
 

 
 
Zwolle, 17 januari 2020  
  
  
Aan:      Ouder(s)/verzorger(s) M4 
  
Betreft:   Uitnodiging presentatie PWS 6 februari 2020 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Tijdens het examenjaar moeten alle leerlingen een grote praktische opdracht doen. Dit dient 
als een soort ‘meesterproef’ om te laten zien dat zij bepaalde vaardigheden hebben. Dit heet 
het profielwerkstuk (PWS). Zij maken dit werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen 
profiel. We gaan ervan uit dat u heeft gemerkt dat uw kind/pupil hiermee bezig is geweest. 
Deze maand ronden zij dit werkstuk af. 
Dan wordt het tijd om het aan de buitenwereld te presenteren. Alle leerlingen laten in 
tweetallen zien wat zij onderzocht en ontdekt hebben tijdens het maken van dit PWS. Wij 
hebben hiervoor een presentatieavond georganiseerd, waarvoor u bij deze van harte 
uitgenodigd wordt. 
Deze avond is op donderdag 6 februari. U kunt deze datum vast in uw agenda schrijven. De 
opzet van de avond is als volgt. Vanaf 18.45 uur inloop. Er zijn daarna twee rondes: van 19.00 
uur tot 19.30 uur (3 presentaties) en van 19.45 uur tot 20.30 uur (3 of 4 presentaties). De 
leerlingen krijgen binnenkort te horen op welk tijdstip zij hun presentatie moeten houden. 
Vraag hiernaar bij uw kind/pupil. We gaan ervan uit dat iedereen wel tijdens de hele ronde 
aanwezig is, omdat het storend is als publiek in en uit loopt (dus als de presentatie van uw 
kind om 19.10 uur is, dan graag om 19.00 aanwezig zijn). Alle presentaties van de mavo-
klassen zijn op Oost 2 of Oost 3. U vindt een schema van de lokalen bij binnenkomst. 
De presentatie van het PWS telt deels mee voor hun beoordeling, dus het is een spannende 
avond voor de leerlingen. We hopen u allen te kunnen verwelkomen om uw kind/pupil hierin 
te steunen en aan te moedigen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harrold Hamberg - teamleider a.i. 
Bea Dekker, Marjolein van Loenen-van de Werfhorst, Jan Waanders - docenten 
 
 
 
 


