
PWS handleiding voor leerlingen (‘20-’21, aanvullend op PTA-boekje*) 

 

Een PWS is een groot werkstuk waar ieder lid van het groepje ongeveer 80 uur in moet 

steken. Daarom is het bijhouden van een logboek belangrijk. Een logboek is een overzicht 

van afspraken en werkzaamheden van alle individuele groepsleden. Dit kan het makkelijkste 

in een gedeeld google-document. Dit document kan je begeleider voor het groepje 

aanmaken, maar je kunt ook afspreken dat jullie dit zelf doen. 

 

Het PWS start met het inleveren van een werkplan bij de toegewezen begeleider. Het 

werkplan bestaat uit: hoofdvraag, deelvragen en werkwijze (hoe ga je het onderzoek 

uitvoeren?) 

  

Het nakomen van afspraken met de begeleider is van groot belang, evenals het houden 

aan de schoolbrede deadlines (z.o.z.). De begeleider neemt het proces (hoe is dit PWS tot 

stand gekomen?) ook mee in de beoordeling. 

 

De beoordeling van het PWS wordt gebaseerd op proces, product en PWS-markt. Wat 

het product is, en hoe jullie dit presenteren op de PWS-markt, spreekt het groepje heel goed 

af met de begeleider.  

Een PWS eindigt met een heel cijfer en alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer. 

 

Dus: 

- logboek bijhouden 

- afspraken nakomen (vaste momenten en losse afspraken met elkaar en met de 

eigen begeleider, kan ook via ‘meet’)  

- deadlines halen (werkplan, eerste en definitieve versie inleveren: z.o.z!) 

- keuze product (bijvoorbeeld verslag) en type presentatie tijdens de PWS-markt gaat 

in goed overleg met de begeleider 

- begeleider beoordeelt proces, product en PWS-markt 

                  
Vragen en opmerkingen die niet door de eigen begeleider kunnen worden beantwoord, 

mag je stellen aan de PWS-coördinatoren: 

● Marja Bosveld (m.bosveld@singelland.nl) 

● Michelle Mollema (m.mollema@singelland.nl 

 

            *) het PTA-boekje wordt gepubliceerd op schoolbord.info, onder ’documenten’ 
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PWS 2020-2021: de belangrijkste data en deadlines 
 

Woensdag 19 augustus PWS: startdag H5/V6 

Dinsdag 1 september 

 

PWS werkmiddag 

Maandag 7 september PWS: definitief werkplan inleveren bij begeleider 

Donderdag 24 september PWS werkmiddag 

12-17 oktober herfstvakantie  

Woensdag 4 november PWS werkdag 

Maandag 23 november PWS werkmiddag 

Dinsdag 8 december Verplicht inleveren eerste versie van het product bij 

begeleider (wat het product is, bijvoorbeeld een 

verslag of een film, dat spreek je duidelijk af met je 

begeleider) 

21 dec – 3 jan kerstvakantie   

Donderdag 21 januari PWS werkmiddag 

Je krijgt uiterlijk vandaag feedback van je begeleider op je 

eerste versie 

Dinsdag 16 februari Uiterste inleverdatum definitief product, inclusief 

logboek, bij je begeleider 

22- 28 februari 

voorjaarsvakantie 

 

Maandag 8 maart Je krijgt een voorlopig cijfer van de begeleider, en maakt 

afspraken wat het groepje op de PWS-markt laat zien 

Woensdag 31 maart PWS-markt door alle examenleerlingen 

Dinsdag 6 april Vaststellen definitief groepscijfer PWS (altijd een heel 

cijfer) 

 


