
 

 

 
Noordwijkerhout, 25 november 2016 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Graag wil ik u uitnodigen voor de presentatie van het profielwerkstuk van uw zoon of dochter op 
dinsdag 6 december. 
 
Het profielwerkstuk is een scriptie dat onderdeel uitmaakt van het Examen van uw zoon of dochter. 
Een afgerond profielwerkstuk is een van de voorwaarden om deel te mogen nemen aan het Centraal 
Schriftelijk Eindexamen. Het werkstuk en de presentatie hiervan worden beiden met een cijfer 
beoordeeld en deze beoordeling telt indirect mee in de zak / slaagregeling.  
 
De presentaties vinden ’s avonds plaats vanaf 19.15 uur in verschillende rondes. In de bijlage treft u 
een overzicht waarin u kunt vinden wanneer uw zoon of dochter de presentatie geeft en in welk 
lokaal. Om misverstanden te voorkomen: u wordt uitgenodigd om de drie a vier presentaties bij te 
wonen die plaatsvinden gedurende het uur dat uw zoon of dochter is ingedeeld zodat er zo min 
mogelijk tijd verloren gaat met tussentijdse wisselingen en iedere leerling voorzien is van een ruim 
publiek. 
 
Mocht u overige vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag. Ik hoop u zo voldoende te 
hebben geïnformeerd en graag tot ziens op 6 december. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Mark Lokhorst                                                                  
Teamleider Vwo 4, 5 en 6 
 

 
 
  



presentatie profielwerkstukken 6vwo    dinsdag 6 december 2016  19.15-21.30 

lokaal→ 008 101 102 217 

19.15 

- 

20.15 

mevr.  vd Voort & dhr. Sahin 

*Daantje Zekvelt&Laura Spahija 

*Eefje van Dijk 

*Josephine Schatens &   

  Rebecca Sarkis 

 

mevr. Vastenhout  &  mevr. Bent 

*Imke Stouten &   Rianne vd Poel 

*Rosanne Aartman  &   Stan  

   Heemskerk 

*Elise Bierman & Anne Fleur van   

  der Meer 

dhr. Brenkman & mevr. Hardebol 

*Daphne Harteveld &   Amij de Bruijn 

*Berend van der Wiel 

*Jozefien Groenendijk 

*Suzanne vd Togt &  Romij van Tol 

mevr. Yavas, mevr. Tan, & dhr. 

Verlaan 

*Oris Heijstek & Cerdric Groeneboer 

*Richard Warmerdam 

*Daan Bom 

pauze     

20.30 

- 

21.30 

dhr Koelewijn & 

dhr. de Groot (+ Bakker) 

*Maaike van Dam 

*Inge Wagenmaker 

*Axel Dasbach & 

  Luke Zandbergen 

*Wouter vd Veer &  Bart Scheel 

mevr. Vastenhout & mevr. 

Manuputty   

*Bruno van Leeuwen &  Matthijs 

  Gielisse 

*Noor vd Berg &   Luca Hoek 

*Anouk van Rijn  &  Laura  

  Warmerdam 

dhr. Brenkman & mevr. Hardebol 

*Viviënne van Duijn &  Celeste Smit 

*Jur Caspers &   Bas Mulder 

*Jitske Dijkstra &   Renske Weijers 

mevr. Jansze & dhr van Nes 

*Willemijn Nelis & 

  Quinty Vreugdenhil 

* Loes Duivenvoorden 

* Ben Blokland 

 

 

    

lokaal→ 304 305 314 315 

19.15 

- 

20.15 

mvr. Manuputty  &  

dhr. Schenk 

*Isabelle Heemskerk 

*Tijn van Egmpond 

*Roos Andriesse 

*Rowan van Abswoude 

dhr. van Meurs & dhr. Vacquier 

*Lars v Wieringen &  

  Erik Maatje 

*Noor Driessen & 

  Finley Geerlings 

*Sanne van der Zalm 

dhr. Thorn & dhr. Oostergo 

*Karlijn Warmerdam 

*Mike O. Velthuis & Thom Raaymakers 

*Sophie Pebesma & Linda Crabbendam 

*Donata de Groot 

mevr. Osinga & mevr. ter Linde 

*Jochem de Witt 

*Emma Korbee & Jade Haasnoot 

*Marijne Hoogkamer 

*Thomas van der Plas 

 

pauze     

20.30 

- 

21.30 

mevr. Kooloos, mevr. Blijleven 

& Manuputty -Sloos  

*Boi Geerlings 

*Claire Lapadu 

*Jeroen Wassenaar 

*Timo Edelaar & 

   Sjaak Hulsebosch 

dhr. van Meurs & mevr. vd Voort 

*Max Mulder  &  

  Sebastiaan Duivenv. 

*Mick Brouwer 

*Eline Meijer & 

  Dominique den Houting 

 

dhr. Thorn & dhr Oostergo 

*Marit de Goede 

*Anique van der Meer & Jonne de Groot 

*Ramona Tinga 

*Luc de Vries &  Kai Warmerdam 

mevr. Osinga  

*Susan Heemskerk 

*Femke Augustinus 

*Julia Lof 

*Muriëlle Posthuma & Chantal vdBerg 

 

 

    

 

 



 

lokaal→ S001 S101 S103 S302 

19.15 

- 

20.15 

dhr Heemskerk, Wobbes  & 

 dhr. Ludde 

*Lennert van Dam 

*Ruben Knuppe & 

  Luuk Wassenaar 

*Jolle Root 

dhr. van Berkel 

dhr van Empel 

*Thijs van Wieringen & 

  Jens Krijgman  (a.s.)                                             

*Quinta Sistermans 

*Floris Roos 

*Ruben Binnendijk 

dhr. Wattel  & dhr Out 

*Anja van Willigen 

*Berend van der Berg & 

  Sven Kortekaas 

*Rutger Bos &  

  Jolande Dobbe 

dhr. Liefkens 

dhr. Hermans 

*Justin Budding  

*Jasper Weijers  &  Walter Heykamp 

*Lars Haver 

*Leslie van der Niet 

pauze     

20.30 

- 

21.30 

dhr. Booi &  

dhr. Wagemans 

*Sander Smit 

*Anja van Splunter 

*Matteo Benti 

 

dhr. van Berkel & 

dhr van Empel 

*Wessel Porschen & 

  Thomas Paumen 

*Simon van Eeden 

*Coen van der Meij & Bob Visser 

 

dhr. Out & dhr Wattel 

*Maud Steenbakkers & 

  Lars Doeven 

*Maarten Warmerdam 

*Shareon van den Burg &         

  Gwendolyn Hoogenboom 

   

 

     

 

 

 

  

lokaal→ 27 

19.15 

- 

20.15 

dhr. Mugge & 

dhr. Draijer 

*Aron Homan 

*Fay Padmos &  Demi Aartse 

*Rens van den Berg 

  

 

 


