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Donderdag 19 en vrijdag 20 november stond in het teken van 

de start van het PWS voor de havo.  

Leerlingen uit 5 havo werken in kleine groepjes aan een 

opdracht binnen een onderwerp naar keuze. Er zijn in totaal 

11 onderwerpen: duurzaamheid, nieuw leven in de 

brouwerij, gezondheid, de nieuwe Escher, fossiele brandstof, 

dance monkeys, ontwerpen van een bordspel, botenrace, 

kunst en cultuur in Deventer, Etty Hillesum als inspiratiebron, 

let’s move. 

De opdrachten kennen een onderzoeks- en een 

ontwerpcomponent. Door samen als projectgroep te werken 

aan een opdracht kunnen leerlingen elkaars kwaliteiten 

inzetten en een mooi resultaat neerzeten. Het was afgelopen 

dagen mooi om te zien hoe enthousiast er gewerkt werd in 

een prettige, relaxte sfeer. 

Het PWS is een van de vier cijfers (samen met CKV, 

levensbeschouwing en maatschappijleer) die meetellen voor 

het zogenaamde combinatiecijfer (het afgeronde gemiddelde van deze 4 vakken).  

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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Deze week is er in totaal bij 3 leerlingen corona geconstateerd. We wensen hen veel sterkte en beterschap 

toe. 

 
Woensdag 2 december staat er een gespreksavond gepland voor ouders en leerlingen. Normaal gesproken 

kan er dan met 3 docenten gesproken worden. U/je zult begrijpen dat het dit jaar vanwege corona niet 

mogelijk is dit fysiek te organiseren. We willen wel diezelfde avond gebruiken om via teams/online contact 

te hebben met de mentor. Meer informatie over deze avond volgt binnenkort. 

Een geldezel (ook wel een "money mule" genoemd) is iemand die zijn bankrekening laat misbruiken voor 

criminele activiteiten. Jongeren die optreden als geldezel kunnen in grote problemen komen. Veel overheden 

in Nederland – waaronder de gemeente Deventer – vinden het belangrijk het geldezelen aan te pakken. Het 

lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van hogeschool Saxion voert in samenwerking met gemeente, politie 

en jongerenwerk in Deventer momenteel een onderzoek uit op scholen naar geldezels. Het doel van het 

onderzoek is de aard en omvang van het geldezel-probleem vast te stellen, en toe te werken naar het 

risicobewust en weerbaar maken van jongeren tegen het optreden als geldezel. De vragenlijsten die hierbij 

door de leerlingen worden ingevuld worden anoniem verwerkt. 

Op Het Vlier vragen we in de komende weken leerlingen in 4 havo en 4 vwo om deze enquête in te vullen 

tijdens de mentorles. Het invullen van deze enquête is uiteraard niet verplicht. Mocht u er als 

ouder/verzorger bezwaar tegen maken dat uw kind deze enquête invult, dan kunt u dat laten weten aan de 

mentor. 

Inschrijving voor de herkansing staat open voor de leerlingen via itslearning  (herkansing 4 havo, herkansing 

5 havo, herkansing 4 vwo, herkansing 5 vwo en herkansing 6 vwo) vanaf vrijdag 20 november 08.15 uur. 

Deze staat open tot woensdag 25 november 16.00 uur.  

 

 

 

 


