
Informatieavond 6 vwo

4 oktober 2022



Welkom!

● Plenair deel:
- 6 vwo anno 2022
- PWS proces
- Slaagregeling
- Diploma

● Mentordeel in lokalen



6 VWO in schooljaar 2022-2023
● 6 VWO 
- 138 leerlingen ⅓ J ⅔ M / 136 Atheneum + 2 Gymnasium
- 5 klassen
- 9 mentoren
- 36 docenten in de bovenbouw
● 4 Profielen
- Cultuur en Maatschappij 17% (12% M)
- Economie en Maatschappij 24% (30 % M)
- Natuur en Gezondheid 37% ( 44% M)
- Natuur en Techniek 22% ( 14% M)



- Leerling *

- Ouders

- School

                                                                            

 

Pedagogische driehoek



 
en nu het woord aan…………………..  



 PWS =ProfielWerkStuk

Coördinatoren
Chantal van Arkel
Eric Overwater



Mooiste opdracht van de middelbare school! 

Onderzoek doen én ontwikkeling van

kritische houding
creativiteit
lef
fouten maken moet
eigen mening
doorzettingsvermogen



Wat weet u eigenlijk van het PWS van uw kind?

Bent u bekend met de volgende PWS-zaken van uw 
zoon/dochter?

● vak?
● partner?
● begeleider?
● onderwerp?
● eerste inlevermoment? (was 23 september) 



Wat u echt moet weten
- werkwijze

- begeleidingsuur 10x per jaar;
- werken meestal in duo’s
- uitleg, brainstorm, feedback en 

werktijd 
- NB: ook thuis nodig! 

PWS = 80 uur p.p 
= 4 uur per week

- 2 werkdocumenten
- onderzoeksverslag;
- onderzoeksjournaal;

- beoordeling 4 fases
- fase 1: achtergrond en opzet  

23 september 2022;
- fase 2: onderzoek uitvoeren

2 december 2022;
- fase 3: conclusies, discussie       

3 februari 2023;
- fase 4: mondelinge presentatie 

(voor ouders)
21 maart 2022 (Alkwin Awards);

- Telt mee in combinatiecijfer 
(pws/ckv/maatschappijleer)



Opbouw verslag per fase
- onderzoeksverslag (zoals je het zou insturen ter publicatie) bevat:

inleiding
theoretische achtergrond
onderzoeksvraag
materiaal en methode van dataverzameling
resultaten
conclusie
discussie
samenvatting
nawoord
literatuurlijst

Fase 1  23 sept
Fase 2  2 dec
Fase 3 3 feb



Rol ouders?

● interesse tonen
● aanmoedigen
● netwerk aanboren



PWS presentatieavond en Alkwin Awards 21 maart

● iedereen presenteert;
● genomineerden in het zonnetje;
● prijs voor beste PWS;

Tot ziens op dinsdag 21 maart!



Slagen! (Examenreglement, 6.3.1)
● Deelname Centraal Examen als:
- alle cijfers voor het Schoolexamen zijn bekend
- alle handelingsdelen zijn voldaan
- BWO en LOB zijn afgesloten
- AVA is rond (zie 5v)



Om te slagen moet de kandidaat aan alle onderstaande eisen voldoen:
1)   Het gemiddelde van alle centraal examencijfers 5,5 of hoger is (alle centraal examencijfers bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal gemaakte centrale examens). Een gemiddelde van 5,4999 is 
geen 5,5.
2)  Het vak BWO is afgesloten met ‘voldoende’ of ‘goed’.
3)  Bij de eindcijfers van Nederlands, Engels, wiskunde A, B of C mag maximaal maar één 5 
voorkomen. Dit is de zogenaamde kernvakkenregel. Een 4 is helemaal niet toegestaan.
4)  De eindcijfers voldoen daarnaast ook aan de volgende eisen:
      -Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of
      - één 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
      - één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is ten 
minste 6,0 of
      - twee 5-en of één 5 en één 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van 
alle eindcijfers is ten minste 6,0.
      - Geen eindcijfer is 3 of lager.
Bij het bepalen van de uitslag telt het combinatiecijfer mee.
Het gaat om de onderdelen (ondergrens voor elk onderdeel is het cijfer 4): 
·                PWS
·                Maatschappijleer
·                CKV



Mooie momenten in het verschiet!

● In het mentordeel….



Hulp gezocht

● Voor hulp bij diploma-uitreiking en het jaarboek 
- eerste bijeenkomst 1 november a.s. 19.30





Dank voor jullie aandacht en tot 13 juli!



Bij de mentor in het lokaal
Michiel Bleys lokaal 105

Barbara van Cleef lokaal 106

Marten Dijkstra / Thijs Geurts aula

Loes Heijligers lokaal 110

Martine van Hoeve lokaal 111

Eric Overwater lokaal 112

Marco van Overveld lokaal 203

Mayra Slootweg lokaal 209

105, 106, 110, 111, 112 1e verdieping hoofdgebouw
203, 209 2e verdieping hoofdgebouw


