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Inleiding 

 
In dit examenboekje vind je alle informatie over het centraal examen (CE) en het centraal schriftelijk 

praktisch examen (CSPE). Als je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt over het aanstaande examen 

ga je naar je mentor.  

 

Voor vragen over:  

● de organisatie van de eindexamens VMBO 

● de cijferlijsten 

● de examenreglement 

 

 

kun je je wenden tot het examensecretariaat (kantoor 31.06): 

 dhr. T. Assel ,   tel. 077-3590462 of 

dhr. B. Dunnink,  tel. 077-3590442 

 

 

 

Veel succes bij het eindexamen en veel goeds binnen je vervolgopleiding. 

Namens directie en docenten van het Valuascollege 

 

T. Assel en B. Dunnink,  examensecretariaat 
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Examenkalender schooljaar 2018-2019 
 

2018-2019 DATUM ACTIVITEIT 

Week 40 01/10/2018 PTA 2017-2019 staat op de site van het Valuascollege 

   

Week 49 03/12 t/m 10/12 Examenweek 1 leerjaar 4 

   

Week 51 19/12 PTA lijst leerjaar 4 (digitaal) 

   

Week 2-3 07/01 t/m 20/01 1e afnameperiode Rekentoets 

   

Week 10-11 04/03 t/m 17/03 2e afnameperiode Rekentoets 

   

Week 12 18/03 t/m 22/03 Examenweek 2 / SE week leerjaar 4 

   

Week 13 25/03 Cijfers SE week staan vanaf 12.00 uur in magister 

 26/03 Voorlopige PTA lijst 

 27/03 Aanvraag herkansing Schoolexamen 

   

Week 14 01/04 Herkansingen Schoolexamen leerjaar 4 

 05/04 Cijfers herkansingen in magister voor 12.00 uur 

   

Week 16 18/04 Definitieve Eindcijferlijst School Examen (PTA) 

   

Week 17-18 22/04 t/m 03/05 Meivakantie 

   

Week 19 06/05 t/m 17/05 Digitale examens CSE Basis en Kader 

   

Week 21 20/05 t/m 29/05 CSPE BK leerjaar 4 (eerste afname) 

   

Week 24 12/06 Uitslag eindexamen na 15.00 uur 

 14/06 Aanvraag herexamen vóór 12.00 uur 

                            

Week 25 17/06 t/m 20/06 Herexamens CSE / CSPE 

   

Week 26 28/06 Uitslag  herexamens 

   

Week 27 02/07 Diploma uitreiking 4 Basis,  4 Kader en 4 LWT 
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Richtlijnen voor de examenkandidaten  
 

Aan de examenkandidaten en hun ouders 

Voor de examenkandidaten nadert het einde van hun studietijd aan onze onderwijsgemeenschap zeer snel. 

Daarom volgt hieronder een overzicht van wat er nog te gebeuren staat. 

 

Gebruikte afkortingen: 

BL: Basisberoepsgerichte leerweg 

KL: Kaderberoepsgerichte leerweg 

CSE: Centraal Schriftelijk Examen 

SE: Schoolexamen cijfer 

CE: Centraal Examen cijfer 

CPE : Centraal Praktisch Examen 

CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting 

PO: Praktische Opdracht 

 

Aanvang van de examens: 

Op maandag 6 mei 2019 begint het CSE voor de algemene vakken en duren t/m donderdag 16 mei 2019.  

Tussen 20 en 29 mei 2019 vindt het  CSPE voor de beroepsgerichte vakken basis en kader plaats. Dit geldt 

alleen voor de leerlingen die in leerjaar drie geen CSPE hebben afgesloten. 

 

De leerlingen hebben een examenrooster waarop vermeld staat op welke tijden zij examen moeten doen 

voor de gekozen vakken. Zij moeten een kwartier vóór aanvang van het examen aanwezig zijn op school en 

vijf minuten vóór aanvang van het examen in de examenzaal aanwezig zijn. 

Alle digitale examens voor de AVO-vakken Basisberoeps en Kaderberoeps vinden plaats in het lokaal 31.09 

 

 

Algemene opmerkingen omtrent het examen: 

● Leerlingen die gezakt zijn en de school verlaten, ontvangen een cijferlijst met daarop alle afgesloten 

vakken. 

● Maatschappijleer : De school is verplicht een herexamen aan te bieden als het Eindcijfer lager is dan 

5,5. Dit is aan alle betreffende leerlingen aangeboden. 

● Het Schoolexamen moet vóór het Centraal Examen afgerond zijn. D.w.z. alle mondelinge en 

schriftelijke toetsen, de PO’s en de Handelingsopdrachten. Anders mag er geen deelname aan het 

Centraal Examen plaatsvinden. 

● Het Schoolexamen wordt bij het Valuascollege afgerond op vrijdag 12 april 2019. 

● Maatschappijleer, Kunstvakken 1 en LO moeten uiterlijk op vrijdag 12 april 2019 zijn afgerond. 
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Digitale examens 
Voor de Basisberoepsgerichte leerweg en voor de Kaderberoepsgerichte leerweg worden voor de AVO 

vakken digitale examens afgenomen.  

 

Reeds enkele jaren neemt het gebruik van de computer tijdens de reguliere lessen steeds meer toe. Ook de 

lesmethodes en boeken hebben steeds vaker opdrachten die via de computer moeten worden gemaakt. 

Een logisch gevolg is, dat sinds enkele jaren ook tijdens de examens gebruik moet worden gemaakt van de 

computer. Vooral tijdens de praktijkexamens, die tezamen met de theorie worden afgenomen (het CSPE) is 

dit al jaren het geval.  

 

Op het Valuascollege worden alle AVO-vakken in de Basisberoepsgerichte Leerweg en  

Kaderberoepsgerichte leerweg, per computer afgenomen. De correctie door de examinatoren gebeurt per 

computer en wordt rechtstreeks doorgestuurd naar het CITO. 

 

De school is gedeeltelijk vrij om deze examens af te nemen in de maanden april en mei. Het herexamen 

vindt in de maand juni plaats. Het rooster van de digitale examens is terug te vinden op pagina 15. Deze 

data wijken dus af van de landelijk vastgestelde data voor de ”papieren” examens! 

 

Wij wensen al onze kandidaten veel succes toe bij deze vorm van examen maken. 
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Uitslagbepaling beroepsgericht programma 
 

Algemeen 
Het centraal examen (CE) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal schriftelijk en 

praktisch examen (CSPE). Het behaalde cijfer voor het CSPE telt mee voor de 5,5 norm. Dit is het 

gemiddelde van alle centraal examencijfers dat een leerling moet halen om te kunnen slagen. 

 

Basis-en kaderberoepsgerichte leerweg 
Het beroepsgerichte programma in de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de volgende 

vakken: 

1. Het profielvak dat met zowel een SE als CSPE wordt afgesloten. Voor de bepaling van het eindcijfer 

voor het profielvak tellen de resultaten van het SE en het CSPE elk voor 50% mee. Het schoolexamen 

moet afgesloten zijn voor dat de leerling deelneemt aan het CSPE. 

2. (Minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken. Deze beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten 

met een schoolexamen (SE). 

 

De opbouw van het eindcijfer voor het profielvak in schema: 

 
 
 
 
 
 
 

Beroepsgerichte keuzevakken 
Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (SE) (conform het PTA) afgesloten. Dit levert 

per keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) SE op. 

 

Combinatiecijfer keuzevakken 
Het gemiddelde van de eindcijfers SE van ten minste vier keuzevakken vormen samen het combinatiecijfer 

dat meetelt voor de uitslagbepaling. 
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Slaag / zakregeling 
 

De uitslag kan luiden: geslaagd of gezakt. 

 

Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol: 

 de behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het CSPE), en; 

 de behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het CE en het SE voor een vak, of alleen het cijfer voor de 

vakken waarover alleen een SE is afgenomen, zoals de beroepsgerichte keuzevakken); 

 het combinatiecijfer (gecombineerd eindcijfer van de eindcijfers van de kleinere vakken, in dit geval de 

beroepsgerichte keuzevakken); 

 de behaalde eindcijfers gewaardeerd in letters (voldoende/goed, bijvoorbeeld voor lichamelijke 

oefening) 

 

 

Een leerling is geslaagd voor het eindexamen in de basis-en de 

kaderberoepsgerichte leerweg, als: 
 

1. Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het CE ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 

5,5. Als de leerling gemiddeld een 5,4 heeft gehaald, is hij dus gezakt. 
 

2. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

-Voor het vak Nederlandse taal is het eindcijfer vijf of meer gehaald. 

-De rekentoets is afgelegd. 
 

3. Ook geldt (uitgezonderd de rekentoets) dat de leerling alleen geslaagd is als: 

-alle eindcijfers een zes of hoger zijn of; 

-één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger of; 

-één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer 

een zeven of hoger is, of; 

-Voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en voor de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan 

tenminste één eindcijfer een zeven of hoger is en; 

-Geen eindcijfer lager is dan een vier. 
 

4. Verder geldt dat de leerling een ‘voldoende’ of een ‘goed’ moet hebben gekregen voor de vakken 

lichamelijke opvoeding en kunstvakken I. 
 

5. Ten slotte moet de leerling een lob-dossier hebben samengesteld. Het lob-dossier wordt niet 

beoordeeld met een cijfer of een waardering zoals ‘voldoende/goed’. Wel moeten de activiteiten die in 

het kader van lob zijn uitgevoerd voldoen aan de eisen zoals die in het programma van toetsing en 

afsluiting (PTA) van de school zijn opgenomen.  
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Een leerling van het leerwerktraject is geslaagd als:  
1. Het eindcijfer voor Nederlands een 6 of hoger is; en 

2. De rekentoets is afgelegd; en 

3. Het eindcijfer voor het profielvak een 6 of hoger is; en 

4. Het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken een 6 of hoger is. 

 

 

Uitslag examens 
De uitslag van de examens wordt aan alle kandidaten telefonisch medegedeeld op woensdag 12 juni 2019 

na 15.00 uur. Zorg dat je dan bereikbaar bent op het door jezelf opgegeven telefoonnummer. 

Alle geslaagde kandidaten komen na het telefoontje om 16.30 uur naar school om de voorlopige 

eindexamenlijst op te halen. Leerlingen die afgewezen zijn moeten zich melden bij het 

eindexamensecretariaat i.v.m. het aanvragen van een herexamen.  
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Herexamen 

 

Na de eerste uitslagbepaling mag elke kandidaat een herexamen maken in één vak waarvoor een CSE is. 

 

Deze herexamens vinden plaats in het zgn. tweede tijdvak van maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni 

2019. Leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg mogen daarnaast nog een herexamen 

maken voor het beroepsgericht profielvak. 

 

De kandidaat die voor herexamen in aanmerking komt, bepaalt aan de hand van de behaalde cijfers en 

gelet op de regels voor slagen (na overleg met de secretaris eindexamen en/of de examinatoren en in 

overleg met zijn ouders) voor welk vak hij een herexamen zal aanvragen. 

 

De kandidaat moet dit herexamen schriftelijk aanvragen, uiterlijk donderdag 13 juni 2019 vóór 12.00 uur 

bij het examensecretariaat (31.06) 

Indien een kandidaat het herexamen niet tijdig heeft aangevraagd, wordt de eerste uitslag definitief. 

 

 

Bepaling definitief eindcijfer 

Bij herexamen geldt dat het hoogste cijfer (het oorspronkelijke cijfer of het cijfer herexamen) telt. 

 

 

Regeling afronding cijfers 

Alle PTA cijfers worden afgerond op 1 decimaal, evenals het SE-cijfer en het CE-cijfer. 

Hiervoor geldt de regel: De tweede decimaal bepaalt de afronding. 

7,44 = 7,4 

7,45 = 7,5 

7,47 = 7,5 

 

De eindcijfers van het examen worden ten slotte afgerond op een geheel getal. Hierbij geldt de regel: De 

eerste decimaal bepaalt de afronding. 

7,45 = 7 

7,49 = 7 

7,50 = 8 
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Mededelingen voor de eindexamenkandidaten 
 

1. Zie voor de juiste examendata en tijden het examenrooster. 
 

2. De examenkandidaten dienen minimaal 15 minuten vóór het begin van een eindexamen op school 
aanwezig te zijn. 

 

3. Kandidaten zijn 5 minuten vóór aanvang van het examen in het examenlokaal aanwezig. Dit is 
noodzakelijk om tijdig, voordat het examen begint, aan elke kandidaat het examenwerk van de 
vereiste leerweg te kunnen aanreiken. De surveillant raadpleegt hierbij het protocol. 

 

4. Tassen, jassen, e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen. Mobiele telefoons / 
smartwatches zijn niet toegestaan! 

 

5. Tussen de eindexamens zorgen de examenkandidaten voor rust rondom de examenzaal. 
 

6. Indien de kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een 
half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn 
werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 

 

7. De kandidaat volgt stipt de aanwijzingen van de directeur, de secretaris en de toezichthouders. 
 

8. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het 
gewaarmerkte kladpapier wordt door de school verstrekt. Kandidaten mogen geen papier 
meenemen naar het examenlokaal. 

 

9. Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. 
 

10. Zie voor toegestane of verplichte hulpmiddelen bij het schriftelijk examen de bijgevoegde lijst. (blz 
13)  Behalve schrijfgereedschap mogen geen andere hulpmiddelen, dan op de lijst per vak 
aangegeven, meegenomen worden. 

 

11. De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam, op het bovenblad het aantal ingeleverde 
bladen, en de naam van de betrokken examinator (vakdocent). 

 

12. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het 
examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 

 

13. Het eerste uur en vanaf een kwartier voor het einde van het examen mogen de kandidaten het 
examenlokaal niet verlaten. 

 

14. Voordat kandidaten de examenzaal verlaten, controleren de toezichthouders het werk op naam, 
nummer, etc. De toezichthouders controleren bovendien of alle kandidaten hun werk volledig 
hebben ingeleverd. 

 

15. De kandidaten mogen bij het verlaten van de examenzaal niets meenemen. Na afloop van het 
examen kunnen kladpapier of examenstukken, die van naam zijn voorzien, worden opgehaald.  

 

16. Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het centraal examen of 
schoolonderzoek, c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich 
schuldig maakt (of heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid, kan de 
onderwijsdirecteur maatregelen treffen. Onder “het zich onttrekken aan” wordt mede verstaan het 
zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van het (de) 
voorgeschreven werkstuk(ken), de voorgeschreven praktische opdrachten en handelingsdelen, het 
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zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten. Kortom 
iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels. 

 

17. De maatregelen, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan het examen; 
c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen examentoetsen; 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de onderwijsdirecteur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal 
examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, 
dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

Bij het te laat inleveren van het sectorwerkstuk wordt de kwalificatie voldoende of goed niet 
toegekend. 
 

18. Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan de 
onderwijsdirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van 
deelneming aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen, dat het schoolexamen slechts geldig 
is na een hernieuwd schoolexamen in de door de onderwijsdirecteur en examinatoren aan te 
wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 

 

19. Alvorens een beslissing ingevolge 17 of 18 wordt genomen, hoort de onderwijsdirecteur de 
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De 
onderwijsdirecteur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder 
geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 20. 

 

20. De kandidaat kan tegen een beslissing van de schooldirecteur in beroep gaan bij de door het 
bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep (zie art. 15 van het 
examenreglement). 

 

21. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is 
gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in 
en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft 
verlengd met ten hoogste twee weken.  
De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie 
deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de onderwijsdirecteur en de inspectie. 

 

22. De onderwijsdirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop 
zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, indien dat zich voordoet volgens welk programma 
elk vak is geëxamineerd en de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers voor de 
examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen. 

 

23. De onderwijsdirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, 
waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van 
diploma’s worden niet uitgereikt. 

 
24. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken 

worden de eindcijfers van de vakken, die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, vermeld 
op de cijferlijst tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 
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Toegestane hulpmiddelen bij het eindexamen 
 
Kandidaten moeten tijdens alle examens beschikken over de volgende hulpmiddelen: 

 

▪ Leerlingenpas 

▪ Schrijfmateriaal  (blauw of zwart schrijvende pen)       

▪ Blauw en rood kleurpotlood      

▪ Passer         

▪ Vlakgom        

▪ Woordenboek Nederlands bij alle vakken (zelf meenemen) 

▪ Gebruik van een ééndelig woordenboek is toegestaan bij Duits examen en Engels 

examen. (deze worden door school verstrekt) 

▪ Tekenpotlood 

▪ Liniaal met millimeterverdeling 

▪ Geodriehoek  

▪ Rekenmachine 

 

De school verstrekt geen rekenapparatuur. 

 

Rekenapparaat 

Het is NIET toegestaan een rekenapparaat te gebruiken dat: 

1. op het lichtnet moet worden aangesloten 

2. tijdens het examen opgeladen moet worden 

3. geluidsoverlast bezorgt 

4. is voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties, zend- en/of ontvangstmogelijkheden 

5. groter van afmeting is dan het zogenaamde zakformaat 

6. alfanumeriek is (woorden, formules en dergelijke op het uitleesvenster zijn dus niet toegestaan) 

7. programmeerbaar is. 

8. Mobiele telefoon als rekenapparaat is niet  toegestaan! 

 

Woordenboek Nederlands 

▪ Toegestaan bij alle digitale examens 

▪ Niet toegestaan bij CSPE (centraal schriftelijk praktijk examen) 

▪ In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een 

woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de 

kandidaat) 
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Regels examenzaal 
 

❖ JAS  AAN  DE  KAPSTOK 

 

❖ TAS OF HANDTAS WORDT ALTIJD INGELEVERD 

 

❖ GA  OP  JE  AANGEGEVEN PLAATS  ZITTEN 

 

❖ MOBIELE TELEFOONS / SMARTWATCH ZIJN NIET TOEGESTAAN. 

 

❖ ZORG VOOR DE JUISTE MATERIALEN 

 

❖ DE VERPLICHTE HULPMIDDELEN BIJ JE HEBBEN. 

 

❖ SCHOOLPAS ALTIJD BIJ JE HEBBEN. LEG DEZE OP DE TAFEL. 

 

❖ TELEFOONS WORDEN NIET ALS REKENAPPARAAT GEBRUIKT! 

 

❖ WACHT OP TEKEN OM TE BEGINNEN 

 

❖ ZET OP ALLE UITWERKPAPIEREN JE NAAM,  EXAMENNUMMER EN 

NAAM VAN JE VAKDOCENT. 

 

❖ HET EERSTE UUR MAG JE DE EXAMENZAAL NIET VERLATEN. 

 

❖ HET LAATSTE KWARTIER MAG JE DE EXAMENZAAL NIET MEER 

VERLATEN. 

 

❖ JE MAG DE ZAAL PAS VERLATEN NA TOESTEMMING VAN DE 

SURVEILLANT ALS DEZE HET INGELEVERDE WERK HEEFT 

GECONTROLEERD. 

 

❖ DE EXAMENOPGAVEN MOGEN NIET VOOR HET EINDE VAN DE ZITTING 

DE ZAAL UIT. LEERLINGEN DIE GRAAG HUN OPGAVEN MEENEMEN 

KUNNEN DEZE NA AFLOOP VAN DE ZITTING KOMEN OPHALEN. 
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Rooster digitale eindexamens 2019 
 

Datum Tijd Vak Klas lokaal 
  

Surveillant 

  
maandag 
6 mei 

  
08.30 – 10.00 
10.30 – 12.00 
13.30 – 15.30  

  
Nederlands 
Nederlands 
Nederlands 

  
4BL3 – 4BL5 
4BL7 
4KL3 

  
31.09 
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN, 
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
dinsdag 
7 mei 

  
08.30 – 10.30 
11.00 – 13.00 
14.00 – 15.00 

  
Nederlands 
Nederlands 
Engels 

  
4KL5 
4KL7 
4BL3 – 4BL5 

  
31.09 
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN 
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
woensdag 
8 mei 

  
08.30 – 09.30 
10.00 – 11.30 
12.30 – 14.00  
14.30 – 16.00  

  
Engels 
Engels 
Engels 
Engels 

  
4BL7 
4KL3 
4KL5 
4KL7 

  
31.09 
31.09 
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN 
ASS, DUN 
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
Donderdag 
9 mei 

  
08.30 – 10.00 
10.30 – 12.00 

  
Wiskunde 
Wiskunde 

  
4BL3 - 4BL5 
4BL7 

  
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
Vrijdag  
10 mei 

  
08.30 – 10.30 
11.00 – 12.30 

  
Wiskunde 
Duits 

  
4KL3 (WI1) 
4KL3 - 4KL5 
(DU1) 

  
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
Dinsdag 
14 mei 

  
09.00 – 11.00 
13.30 – 15.00 
 

  
Wiskunde 
Maatschappij
-kunde 

  
4KL5 - 4KL7 
(WI2) 
4KL7 

  
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
Woensdag 
15 mei 

  
08.30 – 09.30 
10.00 – 11.00 
11.30 – 13.00 
13.30 – 15.00 

  
Economie 
Biologie 
Economie 
Economie 

  
4BL3 - 4BL5 
4BL7 
4KL3 
4KL5 

  
31.09 
31.09 
31.09 
31.09 

  
ASS, DUN 
ASS, DUN 
ASS, DUN 
ASS, DUN 

  
Donderdag 
16 mei 

  
09.00 – 10.30 

  
Biologie 

  
4KL7 

  
31.09 

  
ASS, DUN 
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