Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen leerjaar 1, 2, 3, 4 en 5

Ons kenmerk: Krm/Dsj/oaea/ B-1819.179
Datum: 21 januari 2019
Onderwerp: Projectweek driedaagse
Inlichtingen bij: 036 – 845 23 00

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Graag informeren wij u over de projectweek driedaagse van dit schooljaar op 30 en 31
januari en 1 februari 2019. In projectvorm werken de leerlingen drie dagen aan een concreet product. In een project is zowel het product als het proces belangrijk, beiden zullen
dan ook beoordeeld worden. De projectdagen op school starten om 09.00 uur en eindigen
om 14.30 uur. Deze lestijden zijn dus niet van toepassing bij excursies of andere activiteiten buiten de school.
Alle projectdagen hebben de leerlingen het volgende bij zich: een opgeladen laptop en
oplader, usb-stick, koptelefoon of oortjes voor bij hun laptop, etui met potlood, gum,
schaar, plakstift, liniaal of geodriehoek, kleurpotloden en daarbij moeten de leerlingen uit
leerjaar 1 ook nog plakband en stiften meenemen.
Project leerjaar 1: Recyclen als kunst
In groepjes werken de leerlingen, deze drie dagen in hun eigen klas aan de opdrachten
die met recyclen en met kunst van gerecycled materiaal te maken hebben. Als eindopdracht maken ze een bordspel genaamd: ‘Recyclen als Kunst Spel’. De leerlingen moeten
van te voren materiaal verzamelen: doppen van (pet)flessen, plastic dekseltjes van yoghurtbekers, kleine doosjes (luciferdoosjes), spullen om mee te versieren zoals kralen,
veertjes, mooie papiertjes of stofjes enz. De spullen nemen de leerlingen op de eerste
projectdag mee.
Project leerjaar 2: LOB (Loopbaan Oriëntatie)
Tijdens dit project zijn de leerlingen drie dagen bezig met hun keuzetraject: welke profielen zijn er en welke beroepsrichting kun je daarmee kiezen. Ouders uit leerjaar 2 hebben
reeds informatie ontvangen over de activiteiten en bliksemstage. Er word een voorlichting
gegeven door studenten van Windesheim Flevoland en oud-leerlingen van poort, school
voor havo en mavo over de opleiding die zij op het moment volgen. Hiernaast maken de
leerlingen online een beroepskeuzetest.
Project leerjaar 3
Op vrijdag 1 februari a.s. gaan de leerlingen van mavo 3 en havo 3 op excursie naar het
Nationaal Monumenten Kamp Vught. We verzamelen om 09:00 uur in de aula op school
en vertrekken om 09.15 uur naar Vught. Het programma in Vught duurt van 11.00 uur tot
14.30 uur. Wij verwachten rond 16:15 uur weer op school aan te komen. De excursie is
een verplicht onderdeel in de projectweek. Mocht uw zoon/dochter niet aanwezig zijn/mee
kunnen gaan, dan krijgt hij/zij een vervangende opdracht op school.

Project leerjaar 4
Gedurende deze dagen krijgen de leerlingen opdrachten, trainingen en workshops over
verschillende vaardigheden ter ondersteuning van het profielwerkstuk. Dit gebeurt in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Tijdens de les, wordt door studenten van Hogeschool Windesheim een presentatie gegeven over ‘studeren op het hbo’.
Op vrijdag 1 februari 2019 krijgen de leerlingen een workshop over onderzoek doen en
worden zij rondgeleid bij Hogeschool Aeres, Stadhuisstraat 18 (ingang via de winkelstraat). De leerlingen gaan rechtstreeks naar Hogeschool Aeres en worden om 09.45 uur
verwacht. Het bezoek aan Hogeschool Aeres zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Vanaf het
5e lesuur gaan ze op school verder met het project.
De project driedaagse staat voor mavo 4 in het teken van het profielwerkstuk (PWS).
De leerlingen van havo 4 hebben op 31 januari en 1 februari les volgens het reguliere
rooster.
Leerlingen uit havo 5 volgen les volgens een aangepast rooster.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mede namens het docententeam van Poort,

Mw. M. Kelder, teammanager onderbouw
Dhr J. Daams, teammanager mavo/havo bovenbouw

