
Rooster derde toetsweek klas 4: 3 t/m 9 april 
 
 Datum      Tijdens  Clustergroep     
 Vak     Lesuur  Surveillant      Lokaal 
 Tijd  

 
Woensdag 3 april 
 
Frans       Fa-3 
08.20 – 10.20 (10.50)  1  Rim  101 
     2  Kiw  101    
 
 
Wiskunde      wi-2  wi-4  wi-6 
11.05 – 13.05 (13.35)  3  Ber 101 Dlp 102 Gri 110   
     4  Kac 101 Paa 102 Sch 110 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
    

 
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 
leerlingen met verlenging)). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Rooster derde toetsweek klas 4: 3 t/m 9 april 
 
 Datum      Tijdens  Clustergroep     
 Vak        Lesuur  Surveillant  Lokaal 
 Tijd  

 
Donderdag 4 april 
 
Nederlands     ne-2        ne-3         ne-4           ne-7  
08.20 – 10.20 (10.50)  1 Fea 101    Ime  102  Baw 110   Krs  109 
     2 Alb  101   Fma 102   Paa 110    Sch  109 
 
   
Economie     ec-1  ec-3  ec-3 
11.05 – 13.05 (13.25)  3 Bog  101 Fma   102 Kac 110    
     4 Ber  101 Dlp    102 Gri      110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
leerlingen met verlenging). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rooster derde toetsweek klas 4: 3 t/m 9 april 
 

 Datum      Tijdens   Clustergroep      
 Vak        Lesuur   Surveillant   Lokaal 
 Tijd   

 
Vrijdag 5 april 
 
 
Geschiedenis               gs-1  gs-2  gs-6   
11.05 – 13.05 (13.35)  3      Let   101       Alb   102        Paa  110 
     4      Sch   101      Bog   102       Paa   110 
 
 
 
Tekenen      bte-1 
14.00 – 15.00 (15.15)  5  Sch   101 
     6  Alb   101 
 
 

Theater      Kdr-5 
14.00 – 16.00 (16.30)  1  Paa   003 
     2  Baw   003  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
leerlingen met verlenging). 

 
 
 
 



Rooster derde toetsweek klas 4: 3 t/m 9 april 
 
 

 Datum      Tijdens  Clustergroep      
 Vak        Lesuur  Surveillant   Lokaal 
 Tijd 

 
Maandag 8 april 
 
 
Biologie      bi-1        bi-5        bi-6    
08.20 – 10.20 (10.50)  1  Nof  101   Kim   102    Jee   110  
     2  Nof  101   Kim  102     Rim   110  
 
 
Engels      En-2        En-3  En-4           En-5 
11.05 – 12.35 (13.00)  3  Ber 101    Jee 102  Dam  110   Kiw  109 
     4  Bog 101    Fma 102  Let     110   Krs  109 
 
 
Audiovisuele Vormgeving   bav-4 
14.00 – 15.00 (15.15)  5  Fea   102 
     6    Fea   102 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
leerlingen met verlenging). 



Rooster derde toetsweek klas 4: 3 t/m 9 april 
 
 

 Datum      Tijdens  Clustergroep      
 Vak        Lesuur  Surveillant   Lokaal 
 Tijd 

 
Dinsdag 9 april 
 
 
Duits       Du-6 
08.20 – 10.20 (10.50)  1  Ime 110 
     2  Kiw 110 
 
  
 
Natuurkunde     Nsk1-5 
11.05 – 13.05 (13.35)  3       Scp  110  
     4       Kac   110 
 
 
Aardrijkskunde     ak-7  
14.00  - 16.00 (16.30)  1  Krs  102   
      2  Krs  102 
      
 
 
 

 
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 
leerlingen met verlenging). 
 
 

Lees de eindejaarsbrief over inhalen, herkansen/herprofileren, data en tijden! 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do’s en don’t’s bij toetsen 
 
 

Do (Doen):  

 Zorg dat je, minimaal 5 minuten vóórdat de bel gaat, bij het lokaal bent waar de toets wordt afgeno-
men. 

 Je telefoon staat op uit bij de S.E.’s en mag niet in mee de zaal in bij het C.E. 

 Je gaat zitten op de plaats die je wordt aangewezen. Bij een S.E./C.E. liggen er kaartjes op de tafel. Ga 
bij het kaartje zitten waar jouw naam op staat. 

 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 achterzijde naar boven. 
Pas als  iedereen de opgaven heeft ontvangen wordt het sein gegeven dat je de opgaven mag om-
draaien. Je mag nu aan de toets beginnen. 
Bij een S.E./C.E. is dit de officiële starttijd. 

 Bij het S.E. wordt de structuur van het C.E. aangehouden. Je mag niet eerder weg dan na de helft van 
de tijd. Daarna om het kwartier.  

 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. 

 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/half uur te laat, dan heb je geen toegang 
meer tot het examen!) 

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

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

 Je mobiel aanzetten voordat je de examenzaal uit bent. 

 Weggaan zonder toestemming van de surveillant. 
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Rotterdam, 20 maart 2019 
 
 
Geachte ouders en verzorgers / Beste examenkandidaten, 
 
We gaan de laatste, belangrijke fase van dit examenjaar in. Om misverstanden te voorkomen, willen we u met deze 
eindejaarsbrief op de hoogte stellen van een aantal belangrijke zaken: 
 

1. Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen dient het schoolexamendossier volledig in orde te zijn. Dat 
wil zeggen dat alle toetsen gemaakt moeten zijn, dat het sectorwerkstuk met een voldoende beoordeeld is, dat 
alle opdrachten voor maatschappijleer in orde zijn, dat CKV naar behoren is afgerond en dat LO naar behoren is 
afgerond. Indien dit op 17 april niet het geval is, kan de betreffende kandidaat niet aangemeld worden voor het 
examen! Hij/zij wordt dan uitgesloten van deelname aan de Parijsreis om zodoende het schoolexamendossier op 
18 en 19 april alsnog volledig te krijgen. 
De kandidaten tekenen in het bijzijn van de mentor op woensdag 17 april voor akkoord voor hun cijfers.  
Om 12.30 uur wordt de groepsfoto van alle examenkandidaten gemaakt.  

 
2. Woensdag 10 april worden de gemiste toetsen van de toetsweek ingehaald van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op don-

derdag 11 april moeten alle cijfers ingeleverd zijn voor 12.00 uur. Vrijdag 12 april leveren de kandidaten hun her-
kansingsformulier dan wel herprofileringsformulier in voor 08.30 uur bij de heer Baar.  
Op deze dag zijn de leerlingen vrij om hun herkansing/herprofilering voor te bereiden. 
 

3. Maandag 15 april zijn de herkansingen dan wel herprofileringen. Tijden worden nog bekend gemaakt. Er zijn deze 
dag geen reguliere lessen voor de leerlingen klas 4. Dinsdag 16 en woensdag 17 april volgen de leerlingen facul-
tatieve lessen. De vakdocent geeft aan of hij de leerling in zijn les verwacht.  
 

4. Dinsdag 16 april vindt de  Finale van Toorop’s Got Talent plaats. Komt allen! 
 

5. Het examen begint op donderdag 9 mei. Zie het examenprogramma in de schoolgids e/o de examenkrant. Zie 
ook ommezijde van deze brief. 

 
6. Bij het examen dient iedereen minimaal 10 minuten voor aanvang in de examenzaal aanwezig te zijn. Leer-

lingen die te laat komen verstoren onnodig de concentratie van medeleerlingen. Indien een kandidaat meer dan 
een half uur te laat is, mag deze de examenzaal niet meer in. Een gemist examen moet, indien daar een geldige 
reden voor is, in het tweede tijdvak worden ingehaald. Herkansing in het tweede tijdvak is daardoor niet meer mo-
gelijk. 
(Zie het eindexamenreglement artikel 2.4 te vinden op onze website -> downloads -> PTA klas 4) 
 

7. Woensdag 12 juni is de uitslag van het examen uit het eerste tijdvak. Tussen 12:00 en 14:00 uur vindt de bericht-
geving naar de kandidaten plaats. 
  

8. Het tweede tijdvak voor herexamen of herprofilering (verbetering van het eerste resultaat) wordt afgenomen van 
17 tot en met 19 juni. 
 

9. Vrijdag 28 juni is de uitslag van het tweede tijdvak. Tussen 12:00 en 14:00 uur vindt de berichtgeving naar de kan-
didaten plaats. 
 

10. Dinsdagavond 2 juli is de diploma-uitreiking in de aula van de TooropMavo. Deze uitreiking start om 19:00 uur. 
Iedere examenkandidaat mag hiervoor twee gasten uitnodigen.  

 
Tot slot willen wij erop wijzen dat het houden van een “kolderdag” op de TooropMavo niet is toegestaan. In onze ogen 
past dit niet bij het succesvol afronden van een plezierige middelbare schooltijd. Leerlingen die zich niet aan deze 
afspraak houden, lopen het risico hun examen op een andere locatie te moeten maken en/of uitgesloten te worden van de 
diploma-uitreiking.  
 
Namens het team van de TooropMavo wens ik iedereen succes in de laatste weken van dit examenjaar.  
Hopelijk zien we elkaar allemaal op 2 juli bij de diploma-uitreiking, 
 
 
M. Rijnders, afdelingscoördinator bovenbouw 



Examenstof per vak + datum examen  

(check onderstaande bij je vakdocent voor volledigheid) 
 
Donderdag 9 mei 13.30 – 16.00 uur 
Biologie:  Alle hoofdstukken klas 3 en 4 
 
Vrijdag 10 mei 09.00 – 11.30 
Theater:  Reader theater  
 
Vrijdag 10 mei 13.30 – 16.00 uur 
Nederlands:  Leesteksten 
   Schrijfopdracht: email, artikel, zakelijke brief 
 
Maandag 13 mei 09.00 – 11.30 uur 
Duits:   Leesteksten 
 
Maandag 13 mei 13.30 – 16.00 uur 
Economie:  H1 t/m H8, m.u.v. H6 (milieu) van leerjaar 3 + H1 t/m H6 van leerjaar 4 
 
Dinsdag 14 mei 09.00 – 11.30 uur 

Geschiedenis: Staatsinrichting: Hoofstuk 0 plus aantekening 'Staatsinrichting  
Historisch overzicht: Hoofdstuk 1 t/m 6 plus aantekening 'Interbellum en de Koude Oorlog', PowerPoint 
'Vergeten onderwerpen - deze onderwerpen staan niet in het leerboek' 

 
Dinsdag 14 mei 13.30 – 16.00 uur 
NaSk1:   H7 m.u.v. par 7.2, H9 t/m H13  
 
Woensdag 15 mei 09.00 – 11.30 uur 
Aardrijkskunde: Module 4, hfst 2, 3; Module 5, hfst 5, 6; Module 6, hfst 8,9 
 
Woensdag 15 mei 13.30 – 16.00 uur 
Frans:   Leesteksten 
 
Donderdag 16 mei 13.30 – 16.00 uur 
Wiskunde:  H1 t/m H8 
 
Vrijdag 17 mei 13.30 – 16.00 uur 
Engels: Lleesteksten 
 
Dinsdag 21 mei 13.30 – 16.00 uur 
Beeldend  BTE: Stencils via docente BTE  
 

BAV: Stencils via docente BAV 
 
 
 
 
 
Alle examens vinden plaats in de gymzaal met uitzondering van het examen Theater (003) 
 

 


