Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van
de leerlingen van mavo 4, locatie Vinkeveen
Vinkeveen, 11 februari 2019
Betreft: Profielwerkstuk presentaties; kenmerk 20190212-769
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodigen we u uit voor de presentaties van het Profielwerkstuk, gepresenteerd
door uw zoon of dochter.
Het Profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het schoolexamen en is de
‘meesterproef’ die dit jaar moet worden afgelegd. Het Profielwerkstuk en de presentatie
hiervan is een hoogtepunt in het examenjaar.
De leerlingen laten zien dat ze in voldoende mate algemene vaardigheden beheersen
zoals samenwerken, onderzoek doen en presenteren. Deze vaardigheden heb je bij alle
vakken en opleidingen nodig.
Als het Profielwerkstuk voldoende is afgesloten, verdienen de leerlingen een extra
herkansing in de volgende PTA-periode. Wordt het Profielwerkstuk niet voldoende of goed
afgesloten, dan moet dit alsnog worden gedaan op een later tijdstip. Helaas is dan de
mogelijkheid van de extra herkansing vervallen. Het Profielwerkstuk moet voldoende
worden afgerond om een diploma te mogen ontvangen. Verdere informatie omtrent het
Profielwerkstuk staat vermeld in het PTA-boekje mavo 4 op pagina 37.
De presentatieavond van 18 februari is door organisatorische reden verschoven. Dit heeft
als voordeel dat de leerlingen een langere periode hebben om zich voor te bereiden.
Een nadeel is dat de nieuwe datum korter op de laatste SE week is. De leerlingen weten
dus iets later of ze een tweede herkansing hebben verdiend.
De presentatieavond zal plaats vinden op maandag 18 maart 2019.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
 19.00 uur klaarzetten presentaties door de leerlingen en inloop ouder(s)/verzorger(s)
met koffie en thee;
 19.30 uur start presentaties. Er zijn drie presentaties per ruimte en het is de
bedoeling dat u bij alle drie de presentaties in de klas aanwezig bent.
 21.00 uur wordt de avond afgesloten.
Wilt u zich uiterlijk donderdag 14 maart 2019 per e-mail opgeven (hdn@hetvlc.nl) en
ons laten weten met hoeveel personen u komt? (max. 4 personen).
Graag verwelkomen wij u die avond.
Met vriendelijke groeten,
VeenLanden College
namens de docenten mavo 4,
Menno Hijdra en Ronald van der Heijden
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