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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

Leertip

Vragenuurtje

Financiële
zelfredzaamheid, Bedrijf
starten, Onderneem het
zelf H1

Schriftelijk

Rekenmachine (geen GR)
en woordenboek

Crisis, Jong & Oud,
Europa H1 en H2

Schriftelijk

Rekenmachine (geen GR)
en woordenboek

Ingeleverde examentekst

Mondeling: 15 min.

Geen

Goede voorbereiding
analyse eigen tekst

Woensdag 12 oktober, 7e
uur in lokaal 32

Historische context: Het
Britse Rijk
Hoofdstuk 5
Geschiedeniswerkplaats:
De tijd van ontdekkers en
hervormers
Hoofdstuk 6
Geschiedeniswerkplaats:
De tijd van regenten en
vorsten

Schriftelijk: 95 min.

Woordenboek
Nederlands

Teksten goed doorlezen

Bedrijfseconomie

Economie

Frans
Spreekvaardigheid

Geschiedenis

Toets

Leerstof

Toetsvorm

SE-toets:
1e uur:
Kijken naar kunst en
begrippen H8 Cult.
Modern (instructie in les)
2e uur:
Poster afmaken “waar sta
ik in de wereld” en
dummy met ontwerpen
en verslaglegging vlgs. 10
stappenplan

Blokuur

Het schrijven van een
betoog (ppt’s in It’s
Learning)

Schriftelijk (op een
laptop)

Hoofdstuk 3, 6 en 7

Schriftelijk

Hfd. 1, 2, 6, 7

Schriftelijk

Hulpmiddel

Leertip

Vragenuurtje

Woordenboek
Nederlands,
documentatiemap

Oefenbetoog
afstandsonderwijs
(gemaakt in de les),
bereid het betoog voor de
SE week voor a.d.h.v. de
artikelen en het
bouwplan. Het
correctiemodel is te
vinden in It’s Learning.

Woensdag 12 oktober,
lesuur 1 of 6

GR in examenstand

www.wiskundeexamens.nl, Math with
Menno en
Wiskundeacademie
(Youtube)

op afspraak

Kunst beeldend

Nederlands
SE Schrijfvaardigheid

Wiskunde A
SE-toets
Wiskunde B

Toets

Leerstof

Toetsvorm

Hulpmiddel

Leertip

1 Cellen / 2 Voortplanting
en ontwikkeling / 6.5 en
6.6
voortplantingshormonen
/ 3 Erfelijkheid en DNA / 7
Gedrag / 4 Spieren / 5
Zintuigen

Schriftelijk, deels
meerkeuze vragen deels
open vragen.

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.

Biologie

Natuurkunde
H 1,2,3,6,7

binas, gewone
rekenmachine

Scheikunde
evenwichten (HS6 6.5) en
zuren (HS7) - basis zijn
alle voorgaande
hoofdstukken
Aardrijkskunde
Systeem aarde
Kunst Muziek
Presenteren van het
speelstuk dat je in de les
hebt voorbereid

Bandplaying

American Dream &
Experiment en Engagement.

Schriftelijk

Kunst Algemeen

Vragenuurtje

Toets

Leerstof

Toetsvorm

Hulpmiddel

Leertip

bespiegeling paragraaf 9.1
en 9.2

Engels
SE Schrijfopdracht
formele brief,

Schriftelijk

oefenbrieven staan in It’s
Learning

Vragenuurtje

