
Informatie afronden Schoolexamen 
 
Komende weken starten de laatste reguliere schoolexamens. Hieronder per tentamen de 
specifieke informatie en daaropvolgend algemene aanwijzingen.  
 
Mavo 
 
Biologie 
14 april wordt PO422 uitgezet en dit PO dient uiterlijk 21 april te worden ingeleverd.  
 
Scheikunde (NST) 
16 april - 10.30 uur - digitaal tentamen 
 
 
Havo 
 
Natuurkunde 
15 april wordt T521 uitgezet, dient uiterlijk 24 april - 23.59 uur te worden ingeleverd 
 
Engels 
17 april - 12 uur - digitaal examen 
 
Scheikunde 
20 april - 10.30 uur - digitaal tentamen 
 
Frans 
21 april - 13.30 uur - digitaal tentamen 
 
Biologie 
Opdracht reeds in bezit van leerling, dient uiterlijk 22 april - 23.59 uur te worden ingeleverd.  
 
 
Vwo 
 
Natuurkunde 
15 april wordt T621 uitgezet, dient uiterlijk 22 april - 23.59 uur te worden ingeleverd. 
 
Latijn - online mondelinge tentamen - 16 april 
10.00 uur - Kim 
10.30 uur - Ruben 
11.30 uur - Madelief 
12.00 uur - Mar 
 
Engels 
17 april - 10 uur - digitaal tentamen 
 



Scheikunde 
20 april - 13.30 uur - digitaal tentamen 
 
Frans 
21 april - 10.30 uur - digitaal tentamen 
 
Wiskunde D 
Opdracht reeds in bezit van leerling, dient uiterlijk 22 april - 13 uur te worden ingeleverd.  
 
Grieks - online mondelinge tentamen - 22 april 
10 uur - Jaromir 
 
Aanwijzingen afronden schoolexamen 
 
Het is wel belangrijk dat je als leerling een goed resultaat gaat neerzetten. Daarom 
hieronder een lijst met een aantal belangrijke tips: 

● zorg voor een rustige werkplek waar je niet gestoord kunt worden tijdens de 
gehele toets; 

● zorg voor een goed opgeruimde werkplek, zodat je genoeg ruimte hebt om al je 
spullen neer te leggen; 

● bespreek met iedereen in huis wanneer je een toets hebt; 
● geef aan dat iedereen in huis je niet moet storen tijdens het toetsmoment. Hang 

bijvoorbeeld een bordje op de deur; 
● zorg dat je alle spullen hebt die nodig zijn (BiNaS, Atlas, woordenboek, 

geodriehoek, passer, kladpapier, pennen en potloden); 
● zorg dat je wat te drinken en te eten hebt; 
● zorg voor een goede internetverbinding; 
● zorg ervoor dat je kunt inloggen in: Magister, Gmail, Google Meet, Google 

Classroom en alle andere websites die nodig zijn; 
● zorg ervoor dat de adapter aangesloten is, als je een laptop gebruikt; 
● zorg ervoor dat je alle randapparatuur hebt die nodig is bij het maken van de 

toets (oortjes, muis, camera, enz.); 
● zorg voor geen afleidingen: zet je mobiel uit en zorg dat deze niet in de ruimte is 

waar je de toets maakt; 
● zorg dat je minimaal vijf minuten voordat de toets begint, klaar zit; 
● volg verder de extra richtlijnen voor de toetsafname van de betreffende 

vakdocent (deze richtlijnen worden ruim van te voren gecommuniceerd en zijn 
leidend). 

 
Heb je vragen over deze lijst of gaat het je niet lukken om alles goed georganiseerd te 
krijgen, neem dan contact op met je mentor. We zoeken dan naar een passende oplossing. 
 
 
 


