PWS 2021-2022

-

Wanneer?
8 september 2021

-

Wat?
Presentatie over nieuwe stijl
PWS in EX 6

-

Wie?
H5 leerlingen
PWS coördinatoren
Mentoren
Leerlingen in duo’s

Tussen 8-13
september 2021.
Deadline 13
september is
14:10.
14 september
2021 in de
middaguren.
Tussen 15 en 17
september 2021.

-

Leerlingen kiezen in duo’s via
google-form 3 vakken ( 1 vak
wordt gehonoreerd bij voldoende
aanmeldingen (min. 8)

-

-

PWS coördinatoren (DAC
& KL.)

-

Duo’s
PWS begeleiders

-

13 oktober 2021

-

Bekendmaking per duo wie de
begeleider gaat worden en welke
vak gehonoreerd is.
Elk duo zoekt contact op met hun
begeleider
voor
verdere
instructie.
Dit
kan
zowel
persoonlijk als per e-mail.
Deadline inleveren onderwerp bij
de PWS begeleider.

-

Duo’s

-

20 oktober 2021

-

-

PWS begeleiders

-

27 oktober 2021

-

Bekendmaking goedkeuring
onderwerp via de PWS
begeleider
Deadline inleveren Hoofd- en
deelvragen ter beoordeling.

-

Duo’s

-

3 november 2021

-

Deadline feedback Hoofd- en
deelvragen van PWS begeleider.

-

PWS begeleider

-

3 november 2021

-

Deadline inleveren plan van
aanpak,incl. Uitgebreide
taakverdeling per lln

-

Duo’s

-

10 november
2021

-

Deadline feedback plan van
aanpak door PWS begeleider

-

PWS begeleider

-

12 november
2021
15 november t/m
22 november
2021

-

Deadline inleveren verbeterde
versie plan van aanpak.
PWS week: Duo’s werken
gedurende deze hele week
verplicht aan hun PWS. Te
denken aan experimenten doen,
bedrijven bezoeken, interviews
doen, logboek in orde maken,
verslag in elkaar zetten etc.
Indiv. Evaluatie met begeleider
ahv de taakverdeling + evt.
bijsturing
Deadline inleveren ruwe versie
PWS verslag.
Deadline feedback ruwe versie.
Deadline inleveren eind versie
PWS verslag.
Presentatieavond PWS voor
eind beoordeling.

-

Duo’s

-

Duo’s

-

Duo’s

-

PWS begeleider
Duo’s

-

Duo’s
PWS begeleider
Mentoren
Ouders
PWS begeleider

-

-

-

-

-

-

-Week 47 (22-26 nov)

10 december
2021
28 januari 2022
11 februari 2022

-

-

22 t/m 24 februari
2022

-

-

25 februari 2022

-

-

-

Deadline invoeren PWS cijfer in
magister.

