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Dag Afd Tijd Vak Aant Lok Lesgroep/klas  

maandag m3 08.15-09.20 economie 14 gymzaal M3a 

28 juni m3 08.15-09.20 economie 12 gymzaal M3b 

  m3 08.15-09.20 economie 15 gymzaal M3c 

  m3 08.15-09.20 economie 15 117 M3d 

 m3 08.15-09.30 economie 13 119 extra tijd 

  m3 10.25-11.55 aardrijkskunde 13 gymzaal M3a 

  m3 10.25-11.55 aardrijkskunde 14 gymzaal M3b 

  m3 10.25-11.55 aardrijkskunde 13 gymzaal M3c 

  m3 10.25-11.55 aardrijkskunde 14 117 M3d 

 m3 10.25-12.10 aardrijkskunde 11 119 extra tijd 

dinsdag m3 08.15-09.50 Engels 16 gymzaal M3a 

29 juni m3 08.15-09.50 Engels 18 gymzaal M3b 

  m3 08.15-09.50 Engels 16 gymzaal M3c 

  m3 08.15-09.50 Engels 17 117-118 M3d 

 m3 08.15-10.05 Engels 18 119-120 extra tijd 

  m3 10.25-11.55 wiskunde 13 gymzaal M3a 

 m3 10.25-11.55 wiskunde 17 gymzaal M3b 

 m3 10.25-11.55 wiskunde 13 gymzaal M3c 

  m3 10.25-11.55 wiskunde 17 117-118 M3d 

 m3 10.25-12.10 wiskunde 15 119 extra tijd 

woensdag m3 08.15-09.50 Nederlands 16 gymzaal M3a 

30 juni m3 08.15-09.50 Nederlands 18 gymzaal M3b 

  m3 08.15-09.50 Nederlands 16 gymzaal M3c 

  m3 08.15-09.50 Nederlands 17 117-118 M3d 

 m3 08.15-10.05 Nederlands 18 119-120 extra tijd 

  m3 10.25-11.55 NSE 14 gymzaal M3abcd 

 m3 10.25-12.10 NSE 6 119 extra tijd 

 m3 10.25-11.55 Duits 9 gymzaal M3abcd 

 m3 10.25-12.10 Duits 2 119 extra tijd 

donderdag m3 08.15-09.20 NST 20 gymzaal M3abcd 

01-juli  08.15-09.30 NST 8 119 extra tijd 

 m3 10.25-11.25 GSM 24 gymzaal M3abcd 

   10.25-11.35 GSM 5 119 extra tijd 

vrijdag m3 08.15-09.50 biologie 13 gymzaal M3a 

02-juli m3 08.15-09.50 biologie 16 gymzaal M3b 

  m3 08.15-09.50 biologie 10 gymzaal M3c 

 m3 08.15-09.50 biologie 8 117 M3d 

 m3 08.15-10.05 biologie 14 119 extra tijd 

 m3 10.25-11.10 drama 16 gymzaal M3abcd 

 m3 10.25-11.20 drama 2 119 extra tijd 

 m3 10.25-11.25 KVT 18 gymzaal M3abcd 

 m3 10.25-11.35 KVT 9 119 extra tijd 

 m3 start 10.25 
LO-2 portfolio 
verplichte bijeenkomst 27 WAUD M3abcd 

LET OP! 
Bij afwezigheid tijdens de GSE week is het inhaal moment in de herkansingsperiode, deze                 
                         inhaal GSE toetsen kunnen niet meer herkanst worden!                       Z.O.Z.                                                       



     

 
 
 
 
 
 

Schoolexamenregels 
 
Op tijd komen:  
Kom je te laat, dan meldt je je bij de conciërge waarna je door Mw. Boog of Mw. de Waard naar het 
examenlokaal begeleid wordt. 
 
Ziek melding: 
Ziekmelden tijdens schoolexamens, zo snel mogelijk telefonisch vooraf aan het schoolexamen door één van 
de ouders/verzorgers. 

 
Dit wordt met de absentieverklaring bevestigd, wordt hieraan niet voldaan dan kunnen er maatregelen worden 
genomen als bij onregelmatigheden. Naast het inleveren van  
de absentieverklaring is de leerling verplicht om naar de dokter te gaan, om vervolgens een briefje (of 
receptbriefje met datum + stempel) van de dokter te overleggen van het bezoek.  
 
De absentieverklaring met doktersbriefje dient direct na terugkeer uiterlijk binnen vijf dagen bij Mw. Boog of 
Mw. de Waard afgegeven te worden. 

 
In het lokaal: 
Jassen en tassen laat je achter in je kluis, alleen toegestane hulpmiddelen neem je  
mee naar het lokaal. Op de tafels mogen geen etuis of hoezen van rekenmachines aanwezig zijn. Laat 
deze in je KLUIS!!  

 
mobiele telefoons, en ander communicatieapparatuur zijn niet toegestaan in het lokaal. Het in bezit 
hebben hiervan wordt aangemerkt als een poging tot fraude en wordt het cijfer 1,1 toegekend. 
Neem plaats in het juiste lokaal, zie dit rooster. Let daarbij op je klas of lesgroep.        
Ben je in het verkeerde lokaal gaan zitten dan word je door de surveillant verzocht  
naar het juiste lokaal te gaan. 
    

 

 

 


