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Voorwoord teamleiders
Beste leerlingen,
Examentijd is altijd een spannende tijd. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen. Een lange periode
van voorbereiding wordt afgesloten met een meetmoment.
Een goede voorbereiding is de basis voor succes. Zorg dat je je planning op orde hebt en optijd begint met leren. Loop je
tegen een probleem aan? Neem dan contact op met je docent en stel gerichte vragen.
Op het internet zijn veel tips te vinden over hoe je je moet voorbereiden. Natuurlijk zijn meerdere manieren goed, maar
lees het eens rustig door. Er zal zeker iets bijstaan waar je iets aan hebt.
Wij wensen jullie veel succes!

Regels bij afwezigheid en herkansingen
Meld je tijdig af in het geval van ziekte. Je hebt niet automatisch recht op een herkansing. We hebben een verklaring van je
huisarts nodig dat je ook echt niet in staat bent om je toets te maken.

PTA’s en examenreglement
Klik hier om het reglement en alles rondom de PTA’s te lezen.

Data toetsweken
Toetsweek 1
Vrijdag 14 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Toets-/SE-week voor klas 4 en hoger
Toetsweek 2
Donderdag 15 december t/m donderdag 22 december
Toets-/SE-week klas 3 en hoger
Toetsweek 3
Woensdag 15 maart t/m woensdag 22 maart
Toets-/SE-week klas 3 en hoger
Centraal examen tijdvak 1
Donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei
Centraal examen tijdvak 2
Maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni
Toetsweek 4
Woensdag 28 juni t/m dinsdag 4 juli
Toets-/SE-week klas 5

Toetsweek 1
Vrijdag 14 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Toets-/SE-week voor klas 4 en hoger
Toets

Leerstof

Toetsvorm

Hulpmiddel

Financiële
zelfredzaamheid H1 t/m 3

Schriftelijk

Rekenmachine (geen GR)
en woordenboek

Geen concrete leerstof
voor deze toets. In de
lessen zijn een aantal
tips, trucs en
leesstrategieën
besproken. De leerlingen
hebben hier
aantekeningen van
gemaakt en zij krijgen
ook nog een document
waar deze nogmaals in
staan.

Schriftelijk

Woordenboek D/N

Levensloop Hoofdstuk 1
en 2

Schriftelijk

Rekenmachine (geen GR)
en woordenboek

Teksten examenblad.nl
Vmbo/Havo

Schriftelijk: 45 min.

Woordenboek F/N N/F

Leertip

Vragenuurtje

Oefenen op
eindexamensite.nl en de
tips, trucs en
leesstrategieën nog eens
goed doornemen

Dinsdag 11 oktober zit
tussen 11.00 - 12.00 uur
op leerplein 2

Oefenen met
examenblad.nl en stencils

Woensdag 12 oktober, 7e
uur in lokaal 32

Bedrijfseconomie

Duits
Leesvaardigheid

Economie

Frans
Leesvaardigheid

Toets

Leerstof

Toetsvorm

Hulpmiddel

Leertip

Vragenuurtje

(vraagzinnen en
signaalwoorden)
Geschiedenis
Proefwerk

Geschiedenis Werkplaats
Handboek Hoofdstuk 1
en 2

Schriftelijk: 45 min.

Maken/inleveren:
1e uur: begrippen en
kijken naar kunst
(instructie tijdens de les)
2e uur:
- dummy met ontwerpen
en logboek vlgs. 10
stappenplan
- 2 collages
- schildering mensfiguur
in vreemde omgeving
afmaken

Blokuur

Thema's
Maatschappijleer
Handboek:
- H 1: par. 1 t/m 3
- H 2: par. 1 en 2

Schriftelijk: 45 min.

Katern argumentatieve
vaardigheden (boekje
geprint gekregen in de les
en digitaal te vinden in
It’s Learning)

Schriftelijk

Kunst beeldend

Maatschappijleer
SE-toets

Nederlands
Argumentatieve
vaardigheden

Geen

Bestudeer de ppt’s en het
extra oefenmateriaal in
It’s Learning

Woensdag 12 oktober,
lesuur 1 of 6

Toets

Leerstof

Toetsvorm

Presentatie van je solostuk en groepswerk

Bandplaying

Hulpmiddel

Leertip

Binas en woordenboek

Leer je aantekeningen.
Oefen online de vragen
uit de methode, blader
naar aanleiding van
moeilijke vragen terug
door de lesstof. Kijk ook
in de begrippenlijst van
de methode.

Kunst Muziek

Scheikunde

Schriftelijk
HS1, HS2 (2.1 en 2.3),
reactievergelijkingen en
rekenen met mol

Natuurkunde

Schriftelijk
Hoofdstuk 1

Biologie
Cellen, tot en met
paragraaf 5.

Aardrijkskunde

Schriftelijk, deels
meerkeuze vragen deels
open vragen.

Schriftelijk
Arm en rijk Hoofdstuk 1

Kunst Algemeen

Schriftelijk
Hoofdstuk 8.1 & 8.2

Wiskunde A

Schriftelijk
Hoofdstuk 1

Wiskunde B

Schriftelijk
Hoofdstuk 1

Vragenuurtje

Toets

Leerstof

Engels

Toetsvorm
Schriftelijk

Onregelmatige
werkwoorden
Grammar Gear
• Chapter 1:
Asking questions
• Chapter 6: Past
tenses
• Past simple
• Past continuous
• Present perfect
• Past perfect
• Present perfect
continuous
Past perfect continuous

Hulpmiddel

Leertip

Vragenuurtje

