
Aan alle leerlingen van HAVO5 en VWO6 en 
hun ouders 
 
COLAUA: 2017/2018-026 
 
Oranjestad, 1 september 2017 

 
Beste leerlingen, geachte ouders, 
 
 In de afgelopen 2 weken zijn alle leerlingen aan hun Profielwerkstuk-begeleiders 
gekoppeld. Iedere leerling weet nu wie zijn/haar begeleider is. Het streven daarbij was om 
zoveel mogelijk met dezelfde begeleider door te kunnen gaan in de examenklas.  
 

Leerlingen die voor de tweede maal in havo 5 of vwo 6 zitten, hebben een vrijstelling 
voor het PWS indien zij vorig jaar het afgeronde hele cijfer 4,0 of hoger hadden voor het PWS. 
Leerlingen die het afgeronde cijfer 3,0 of lager hadden, zijn verplicht het PWS opnieuw te doen. 
Leerlingen die het combicijfer (het gemiddelde van het I&S cijfer en het PWS cijfer) 4 of 5 hadden 
en/ of leerlingen die een 5 of lager voor hun PWS hebben gescoord mogen het overdoen. Indien 
zij dit wensen, doen zij officieel d.m.v. een ondertekende brief afstand van hun oude PWS-cijfer, 
ook als het nieuwe cijfer lager uitpakt. Deadline hiervoor is 8 september a.s.  

 
Voor alle leerlingen geldt, dat het PWS-vak onderdeel moet uitmaken van hun 

profielvakken om te kunnen slagen en leerlingen kunnen dus geen vak laten vallen waaraan het 
PWS gekoppeld is. 
 
 Het overzicht met de deadlines is als volgt: 
 

 3 nov 2017 inleveren van  de ruwe versie 

 Het eindverslag dient te worden ingeleverd op 17 december 2017 om uiterlijk 16.00 
uur/4.00 pm via het schoolmail adres van de leerling naar het schoolmail adres van de 
PWS begeleider 
(stamboeknummerleerling@colegioarubano.aw naar 
docentcode.vak@colegioarubano.aw)  

 In de maand januari 2018 wordt een afspraak gemaakt met de PWS begeleider om het 
verslag kort mondeling toe te lichten 

 
Mochten er onduidelijkheden zijn, vraag dit dan in eerste instantie aan de PWS-begeleider 
(vakinhoudelijk). Voor problemen m.b.t. de PWS-begeleiding kan men terecht bij 
 mevr. V. M. Gomez MEd (havo5) (go.sk@colegioarubano.aw) of bij dhr. drs. R. Kelly (vwo6) 
(kl.bi@colegioarubano.aw). Zij zijn PWS coördinatoren. 
 
 Hopelijk heb ik jullie hiermee voldoende ingelicht. Veel succes verder dit schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. A.M.C. Cameron, 
conrector H5/V6 
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