
Rooster eerste toetsweek klas 3: 21 t/m 25 januari 

 

 Datum       Clustergroep     

 Vak        Surveillant      Lokaal 

 Tijd  

 

Maandag 21 januari 

 

Geschiedenis   3GS2 3GS4 3GS7 

08:30 – 09:30  09.45  103  104  107 

 Dlp   Kiw   Paa 
 

 

 

Wiskunde    3Wi5  3WI6 3WI8     

10:00 – 11:30 11.55  103  104  107   

     Dam  Gri  Krs   
         

 

 

Frans    3Fa4    

12:30 – 14:00 14.25  103   

     Fma   

      

 
 

  
    

 

Let op: als je meer dan 15 minuten te laat komt word je niet meer 

binnengelaten en heb je automatisch een 1. 

Langer doorwerken dan de aangegeven eindtijd is niet toegestaan 

(uitgezonderd de dyslectische leerlingen). 

 

 



Rooster eerste toetsweek klas 3: 21 t/m 25 januari 

 

 Datum   Clustergroep     

 Vak    Surveillant  Lokaal 

 Tijd  

 

Dinsdag 22 januari 

 

Maatschappijleer  3A  3B  3C  3D 

08:30 – 09:30  09.45  103  104  107  108 

 Dam  Fma  Ime  Jee 

 
   

 

Economie    3EC1  3EC2  3EC3  3EC8 

10:00 – 11:30  11.55  103  104  107  108 

     Dlp  Kiw  Krs  Paa   

     

 

 

Duits     3Du4  3Du8 

12.30 – 13.30  13.45  103  104 

     Sla  Kac 

 

 

 

 
  

Let op: als je meer dan 15 minuten te laat komt word je niet meer 

binnengelaten en heb je automatisch een 1. 

Langer doorwerken dan de aangegeven eindtijd is niet toegestaan 

(uitgezonderd de dyslectische leerlingen). 
 

 

 



Rooster eerste toetsweek klas 3: 21 t/m 25 januari 

 

 

 Datum       Clustergroep      

 Vak        Surveillant   Lokaal 

 Tijd   

 

Woensdag 23 januari 

 

Aardrijkskunde   3Ak1      

08:30 – 09:30  09.45  103 

     Jee     

 

 

Biologie    3Bi1  3Bi3  3Bi5       

10:00 – 11:30  11.55  103  104   107 

     Ime  Dlp  Kiw    

 

 

Tekenen    3Bte2 3Bte6  

12:30 – 14:00  14.25  103  104      

      Bog  Thn   
       

 

 

 

Let op: als je meer dan 15 minuten te laat komt word je niet meer 

binnengelaten en heb je automatisch een 1. 

Langer doorwerken dan de aangegeven eindtijd is niet toegestaan 

(uitgezonderd de dyslectische leerlingen). 

 

 

 



Rooster eerste toetsweek klas 3: 21 t/m 25 januari 

 

 Datum      Clustergroep      

 Vak         Surveillant   Lokaal 

 Tijd 

 

Donderdag 24 januari 

 

Natuurkunde   Nsk1-7 Nsk1-8    

08:30 – 10:00  10.25  003  104 

 Wim   Alb 

 
  

Nederlands   3A  3B  3C  3D 

11:00 – 12:30 12.55  103  104  107  108  

     Dam  Fma  Kac  Sla 
     

      

Theater    3Kdr5 4Kdr8 

13:30 – 14:30  14.45  003  106 

     Gri  Dlp 

      

 

 

 

Let op: als je meer dan 15 minuten te laat komt word je niet meer 

binnengelaten en heb je automatisch een 1. 

Langer doorwerken dan de aangegeven eindtijd is niet toegestaan 

(uitgezonderd de dyslectische leerlingen) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rooster eerste toetsweek klas 3: 21 t/m 25 januari 

 

 Datum     Clustergroep      

 Vak      Surveillant   Lokaal 

 Tijd 

 

Vrijdag 25 januari 

 

 

BAV                         3Bav2 3Bav6 

08:30 – 09:30  09.45  103  104 

                     Dlp  Alb 

 
             

 

Engels    3A  3B  3C  3D 

10:00 – 11:00  11.15  103  104  107  108 

     Gri  Kiw  Bog  Scp   

     
  

      

 

 

 

Let op: als je meer dan 15 minuten te laat komt word je niet meer 

binnengelaten en heb je automatisch een 1. 

Langer doorwerken dan de aangegeven eindtijd is niet toegestaan 

(uitgezonderd de dyslectische leerlingen). 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do’s en don’t’s bij 
toetsen 

 

Do (Doen):  

• Zorg dat je, minimaal 10 minuten vóórdat de bel gaat, bij het lokaal bent waar de toets 
wordt afgenomen. 

• Je telefoon staat op uit bij de toets. 

• Je gaat zitten op de plaats die je wordt aangewezen.  

• De absentie wordt gecontroleerd. 

• Vanaf het moment dat je in het lokaal bent, ben je serieus. Je bent stil en je start met je 
concentratie. Je telefoon staat al uit. 

• De surveillant zal nu eerst het proefwerkpapier uitdelen. Als je nu nog praat, zal je voor 
de laatste keer gewaarschuwd worden. 

• De surveillant deelt hierna de opgaven uit. Ze worden op je tafel gelegd met de achter-
zijde naar boven. Pas als  iedereen de opgaven heeft ontvangen wordt het sein gegeven 
dat je de opgaven mag omdraaien. Je mag nu aan de toets beginnen. 

• Als je klaar bent dan controleer je of je naam op het werk staat en of je echt overal iets 
hebt ingevuld (niets invullen is altijd fout). Dan steek je je hand op en komt de surveillant 
het werk halen. 

• Langer doorwerken dan de aangegeven tijd is niet toegestaan, met uitzondering van leer-
lingen met verlenging. 

• Nadat het werk is opgehaald mag je aan een ander vak werk gaan werken of een, zelf 
meegebracht, boek gaan lezen. Geen mobielgebruik! 

• Blijven zitten tot je het sein gekregen hebt dat je mag vertrekken 
 

Don’t (Niet doen): 

• Te laat komen, verslapen. (Ben je meer dan een kwartier te laat, dan heb je geen toegang 
meer!) 

• Onvoorbereid (zonder pen, potlood, geodriehoek, rekenmachine.e.d.) binnenkomen.  

• Iets zeggen of vragen tijdens een toets, op straffe van…. 

• Je mobiel aanzetten voordat je het lokaal uit bent. 

• Weggaan zonder toestemming van de surveillant. 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.frankwatching.com/archive/2012/11/23/social-media-voor-organisaties-dos-en-donts-infographic/&ei=fWI-U_32Aajx0gXg0IHwAg&usg=AFQjCNHXydNSZrPT-2DR9i4N3lF9agVhbg

