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Den Haag, 18 januari 2019
Betreft: Profielwerkstuk 4 mavo
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Zoals u weet is uw zoon/dochter sinds oktober bezig aan het profielwerkstuk. Dit gebeurt
in groepjes van twee of drie. De inleverdatum voor de ruwe versie van het
profielwerkstuk was maandag 17 december 2018. De diversiteit van het aangeleverde
werk is heel groot. Daarom wil ik u vragen om te informeren bij uw zoon/dochter hoe het
ervoor staat en hem/haar te stimuleren om actief aan de slag te gaan met verbeteren,
aanvullen en afronden van het profielwerkstuk.
De inleverdatum is maandag 4 februari 2019 via de ELO.
Ik wil u graag op de volgende punten wijzen:
 Het profielwerkstuk is een handelingsdeel en moet met een voldoende
(minimaal een 5.5) afgerond worden, anders kan er geen diploma behaald
worden.
 Het behaalde cijfer telt voor 20% mee bij het vak maatschappijleer.
 Per leerling moet er minimaal 20 uur aan het werkstuk gewerkt zijn. Dit moet
vermeld worden in het logboek.
 Het werkstuk moet in eigen woorden beschreven zijn. Er wordt plagiaatcontrole
uitgevoerd met het internet, maar ook met eerder ingeleverde
profielwerkstukken.
 Indien een werkstuk onvoldoende wordt beoordeeld, is er een herkansinginlevermoment op maandag 4 maart 2019.
 In de periode februari/maart 2019 wordt het profielwerkstuk in de lessen
Nederlands gepresenteerd. Dit onderdeel telt voor 10% mee bij het cijfer
Nederlands.
 Ter informatie vindt u in de bijlage het beoordelingsformulier.
Gezien het belang van het werkstuk wil ik u vragen de voortgang van het profielwerkstuk
bij uw zoon/dochter regelmatig te controleren en hem/haar te stimuleren het werkstuk
tijdig af te ronden.
Voor meer informatie kunt u mailen naar mll@lyceumypenburg.nl
Met vriendelijke groet,
Mevr. H. Mollee, coördinator Profielwerkstukken mavo
Mevr. P. Molegraaf, afdelingsleider mavo

