
Invulling Reisweek Havo 5 

 

Tijdens de week van 7 tot 11 oktober werken de leerlingen van Havo 5 aan hun profielwerkstuk. 

Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om van verschillende vakken VIB (vak inhoudelijke begeleiding) 

uren te volgen. 

De leerlingen werken van 9.00 tot 13.00 uur aan hun PWS. 

De VIB uren duren 2 uur en vinden plaats in de middag (13.30 tot 15.30 uur) 

Tijdens de VIB uren kunnen de leerlingen vragen stellen. Docenten zullen ook herhalen richting de 

eerste compo toetsen. Inschrijving moet niet, maar mag. Wanneer je je inschrijft ben je wel verplicht 

de twee uur aanwezig. 

Leerlingen mogen in eerste instantie inschrijven voor 2 vib vakken. Hiervoor krijgen ze een paar 

dagen de tijd. Daarna gaat de inschrijving verder open, waarbij leerlingen dus nog meer vakken 

kunnen kiezen, als er nog plaats is.  

Daarnaast zijn er voor de klassen van mevrouw van de Loo discussiegesprekken Nederlands. 

Leerlingen worden door haar ingepland. De gesprekken zijn in lokaal B01. Aanwezigheid is hierbij 

verplicht en gaat dus voor op VIB uur of PWS werktijd. 

Leerlingen mogen deze week ook gebruiken om externe afspraken te plannen voor het PWS. De 

begeleider geeft toestemming voor deze afspraken. Thuis werken is GEEN externe afspraak. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

9.00 tot 13.00 
PWS in lokaal 
B06 en B12 

9.00 tot 13.00 
PWS in lokaal 
B06 en B12 

9.00 tot 13.00 
PWS in lokaal 
B06 en B12 

9.00 tot 13.00 
PWS in lokaal 
B06 en B12 

9.00 tot 13.00 
PWS in lokaal B06 
en B12 

     

13.30 tot 15.30  
VIB Biologie 
PER in C11 

13.30 tot 15.30  
VIB informatica 
WEF in 157* 

13.30 tot 15.30  
VIB Natuurkunde 
LNE in C14 

13.30 tot 15.30  
VIB Economie 
BUH in B18 

13.30 tot 15.30  
VIB Duits 
HRA in B01 

13.30 tot 15.30 
VIB Wiskunde B 
BIB in B01 

13.30 tot 15.30  
VIB Bedrijfseco 
BUH in C14 

13.30 tot 15.30  
VIB Wiskunde B 
BIB in B18 

13.30 tot 15.30  
VIB Duits 
HRA in B06 

13.30 tot 15.30  
VIB Engels 
BRF in B18 

13.30 tot 15.30 
VIB Filosofie 
KUJ in B18 

13.30 tot 15.30  
VIB Economie 
VED in B18 

 13.30 tot 15.30  
VIB Scheikunde 
STR in C14 

 

   13.30 tot 15.30 
VIB Biologie 
PER in C11 

 

 

 * VIB informatica is gecombineerd met V6 en H4. Werktijd onder begeleiding van docent 

 ** niet alle vakken hebben VIB uren, van deze vakken zijn docenten op reis.  



Invulling Reisweek Havo 4 

De leerlingen uit havo 4 die niet mee op reis gaan mogen zelf kiezen wat ze gaan doen. De keuze 

bestaat uit óf studeren op school óf stage lopen. 

Kiezen ze voor stage dan kunnen ze zelf kiezen voor een maatschappelijke stage of een LOB stage. Ze 

doen dit minimaal 15 uur verdeeld over minimaal 3 dagen. 

Kiezen ze voor studeren op school dan worden ze iedere dag 3 klokuren verwacht. Ze werken in B17, 

waarbij altijd een docent aanwezig is om te helpen. Leerlingen ontvangen het overzicht van de 

aanwezigheid docenten zodat ze in hun planning rekening kunnen houden met vakken waarbij ze 

evt. hulp nodig hebben. 

Daarnaast worden deze leerlingen ingedeeld om een dag te helpen bij de projecten van de 

onderbouw. 

Stagecontracten moeten uiterlijk 1 oktober bij DEE ingeleverd zijn, anders verplicht op school 

studeren.  

Planningen voor studeren op school, op de eerste maandag meenemen en bespreken met de docent. 

 

 B17 werkruimte 
Havo 4 

Ma-ochtend 
9.00-13.00 

STR – sk 

Ma-middag 
13.00-16.00 

BRF – en 

Di-ochtend 
9.00-13.00 

LEF – be/ec 

Di-middag 
13.00-16.00 

HRA- du 
** 

Wo-ochtend 
9.00-13.00 

BIB – wi 

Wo-middag 
13.00-16.00 

BRF – en 

Do-ochtend 
9.00-13.00 

LNE – na/bi 

Do-middag 
13.00-16.00 

LEF – be/ec 

Vr-ochtend 
9.00-13.00 

LNE – na/bi 

Vr-Middag 
13.00-16.00 

HEL – bi 

  

** Mogelijkheid om van 13.30 tot 15.30 uur te werken aan informatica in lokaal 157 

 


