Profielwerkstuk Havo 5 CAL

inschrijfformulier 2020-2021

(inleveren uiterlijk dinsdag 24 september)
Dit inschrijfformulier moet je samen met de vakdocent invullen en inleveren bij de
schoolleiding als je een profielwerkstuk (PWS) moet maken of als je een bestaand PWS
wilt verbeteren. Dit formulier wordt door de schoolleiding bewaard.

Naam leerling: ...……........……………………….............
Het PWS-vak:

.................................................................

Titel:

..................................................................

Kruis aan:

Ik heb nog geen PWS
Ik wil mijn eerder gemaakt PWS verbeteren
titel: .........................................
cijfer: .......................................
school: ....................................

• het onderwerp en de probleemstelling moet goedgekeurd zijn
door de vakdocent
• Je mag bij elk vak, waar je centraal schriftelijk examen (ce) in
doet, een PWS maken, maar het is het meest logisch dat je dit
doet bij een profielvak
• Het PWS moet in de Nederlandse taal worden gemaakt
• Op de website www.avondlyceum.com staat de tijdsplanning. Zie
voor de tijdsplanning ook de achterzijde van dit formulier

Datum:

...............

handtekening leerling:

...................................

naam docent: ...........................
handtekening vakdocent:

......................................
Curaçaos AvondLyceum (CAL), 2020-2021

Tijdsplanning
Stap-voor-stap zie je wanneer je wat moet doen. Op de website www.avondlyceum.com
staat een uitgebreidere uitleg. Ook je begeleider geeft meer informatie over de
verschillende stappen. De begeleider is niet verantwoordelijk dat je de stappen uitvoert.
Je zult dus zelf steeds het initiatief moeten nemen en contact zoeken met de
begeleider. De begeleider wil graag dat de tijdsplanning goed gaat en het eindresultaat
interessant is. Maar dat kan alleen als je het niveau hebt van een zelfstandige leerling.
Laat je dus niets van je horen en toon je geen iniatief zal de begeleider je negatief
beoordelen.
De data zijn richtlijnen, de begeleider bepaalt de precieze datum.
tijdsplanning

handeling

24 september

Uiterlijke datum, waar je de docent/ begeleider hebt gesproken en het
inschrijfformulier, samen met de begeleider, hebt ingevuld. De docent/
begeleider maakt kopieën (voor de schoolleiding, de begeleider en voor
de leerling).

27 oktober

Uiterlijke datum voor het inleveren (en goedkeuren door de docent) van
de hoofdvraag en deelvragen.

11 februari

Uiterlijke datum inleveren 1e versie verslag.
De docent/ begeleider moet binnen 2 weken het verslag hebben
nagekeken, voorzien van commentaar, en tijdens inleveren direct een
afspraak met de leerling maken voor de bespreking van deze 1 e versie

25 februari

Uiterlijke datum inleveren eindverslag (inclusief logboek en
bronvermelding!

De docent heeft binnen 2 weken het uiteindelijke cijfer bepaald. De docent kan, bij twijfel
over bijvoorbeeld plagiaat/ originaliteit, de leerling verplichten het verslag mondeling toe te
lichten.

