Samenvatting Profielwerkstuk 2016-2017 Graafschap College
Beste deelnemer,
Het profielwerkstuk wordt in een hele korte tijd afgenomen. Je hebt zeven weken de tijd om te
komen van het kiezen van een onderwerp tot aan het schrijven. Dit betekent dus tempo maken.
Kijk op IL voor de presentatie met alle gegevens. Heb je liever een printbaar document zonder echter
de voorbeelden, klik dan op het Wordbestand dat je vindt in IL.
Je wordt zeven weken lang verwacht in het studiecentrum voor begeleiding. Inzet en gedrag worden
bijgehouden en tellen mee in de beoordeling. Kies daarom een onderwerp dat je boeit, zodat je
motivatie geen probleem vormt. Je levert alle opdrachten op tijd in en ook zorg je voor minimaal
twee overlegmomenten met je vakdocent om de benodigde handtekeningen te krijgen.
Planning profielwerkstuk schooljaar 2016-2017

Week

Groep

Inhoud

1

2 sept

2

9 sept

3

16 sept

Uitleggen PWS /ideeën opdoen voor
onderwerp/starten logboek
Uitleg maken hoofd- en deelvragen en geven van
enkele voorbeelden
Zoeken van bronnen (internet, bibliotheek)

4

23 sept

5

30 sept

6
7

7 okt
14 okt

4 nov
11 nov

HANDTEKENING 1 HV/DV + bronnen
TER GOEDKEURING VAN VAKDOCENT
Maken plan van aanpak en oefenen met maken
van voetnoten
Maken tabellen/enquêtes etc.
HANDTEKENING 2 concept-PWS
TER GOEDKEURING VAN VAKDOCENT
Uitleg layout PWS
Uitleg presentatie en ppt/prezi
HERFSTVAKANTIE
HERFSTVAKANTIE
Inleveren PWS + nabespreking proces
Start met mondelinge presentaties

Te doen voor de leerling voor de
volgende les
Kiezen vak en onderwerp (opdracht 1)
Maken hoofd- en deelvragen en
opsturen via IL (opdracht 2)
Inleveren bronnenlijst via IL (opdracht
3)

Inleveren opzet hoofdstuk-indeling en
logboek via IL (opdracht 4)
Inleveren hoofdstuk 1 en 2

Inleveren hoofdstuk 3 en 4

Inleveren PWS via IL en op papier
Presentatie maken

Heel veel succes, namens:
René Lauffer (r.lauffer@graafschapcollege.nl); exacte vakken
Jurgen Anneveldt (j.anneveldt@graafschapcollege.nl); economische vakken
Linda Oonk (l.oonk@graafschapcollege.nl); overige vakken en algehele coördinatie

