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Algemene voorwaarden   

VWO/ HAVO  Vmbo-T   

• Koppeling profiel vak  

• Uitzondering is mogelijk wanneer er 

een duidelijke argumentatie is, 

altijd in overleg.   

• Koppeling profiel   

• Uitzondering is mogelijk wanneer er 

een duidelijke argumentatie is, 

altijd in overleg.   

• Samenwerken verplicht min 2 pers.  

• Uitzondering is mogelijk wanneer er 

een duidelijke argumentatie is, altijd 

in overleg.  

• Samenwerken verplicht min 2 pers.  

• Uitzondering is mogelijk wanneer er 

een duidelijke argumentatie is, altijd 

in overleg.   

 •  80 uur tijdbesteding    •  60 uur tijdbesteding   

•  Beoordeling formulier is leidend 

Staat op de !mpulse site   

•  Beoordeling formulier is leidend 

Staat op de !mpulse  site   

 •  Beoordeling vindt plaats op Product  

(2x), proces(1x) en presentatie  

(1x)  

  

 •  Beoordeling vindt plaats op Product  

(2x), proces(1x) en presentatie  

(1x)  

  

 •  De leerling houdt een logboek bij.   •  De leerling houdt een logboek bij.  

•  De leerling is zelf verantwoordelijk 

om afspraken te maken met de 

vak-/procesbegeleider  

•  De leerling is zelf verantwoordelijk 

om afspraken te maken met de 

vak-/procesbegeleider  

•  Presenatie vindt plaats op een 

gezamenlijk avond.   

•  Presenatie vindt plaats op een 

gezamenlijk avond.  

•  De leerling mag uiterlijk na 7 

dagen het uiteindelijke cijfer 

verwachten na de eindpresentatie.   

•  De leerling mag uiterlijk na 7 

dagen het uiteindelijke cijfer 

verwachten na de eindpresentatie.  

•  Het cijfer valt samen binnen het 

combinatiecijfer  

• Het cijfer wordt omgezet naar een 

O/V/G  

• Er is een V/G nodig om deel te 

nemen aan het examen   

•  Leerlingen die geen gebruik 

hebben gemaakt van het 

feedbackmoment, mogen geen 

aanvullingen later meer doen.  

•  Leerlingen die geen gebruik 

hebben gemaakt van het 

feedbackmoment, mogen geen 

aanvullingen later meer doen.  

•  De vakbegeleider draagt er zorg 

voor om tijd te maken voor de 

begeleiding  

•  De vakbegeleider draagt er zorg 

voor om tijd te maken voor de 

begeleiding  



•  De leerling heeft recht op inzage in 

de beoordeling en een 

feedbackgesprek na het afronden 

van het profielwerkstuk  

•  De leerling heeft recht op inzage in 

de beoordeling en een 

feedbackgesprek na het afronden 

van het profielwerkstuk  

 •    •  De leerling dient een stage te 

hebben vervuld van 8 uren die 

aanhaakt bij het profiel.   

  

  

   

  

  

 Voorstel samenwerken binnen de huizen  

• Iedere vrijdagochtend 2e blok is beschikbaar voor samenwerken PWS (maar dan wel 

op Wis & Waarachtig) 

• PWS-week mag er in de huistijdblokken wél worden samengewerkt met elkaar, ook op 

elkaars huizen, maar altijd in afstemming met huisbewoners 

• PWS-week: tijdens les geeft iedere docent eigen invulling aan les of PWS-tijd. Tijdig 

communiceren naar leerlingen (met Nederlands geef ik bijv uitleg over opzetten PWS-

verslag en bronverwijzing en daarna mogen ze aan de slag met PWS) 

 

  


