
 

 

 

 

 

 

 

Schoolexamen 

 

Waar moet je op letten: 

 Zorg dat je alles wat je nodig hebt voor de toets bij je hebt! 

 Op tijd in het lokaal zijn (5 min voor start van de toets). 

 Telefoon en/of smart watch uit en op de aangewezen plaats leggen. 

 Je gaat zitten op de plaats waar jouw kaartje op de tafel ligt. 

 Je krijgt toetspapier en kladpapier van school. Zet overal je naam op! 

 De opgaven worden “op-z’n-kop” op je tafel gelegd, we starten allemaal 

tegelijk! 

 De helft van de toetstijd moet je in het lokaal blijven. Daarna is er ieder 

kwartier een vertrekmoment. 

 Kijk goed of je overal een antwoord ingevuld hebt en of overal je naam 

op staat. 

 Als je klaar bent leg je het werk “op-z’n-kop” op de hoek van je tafel. De 

surveillant haalt je werk dan op. 

 Nadat het werk is opgehaald, wacht je tot de volgende vertrektijd. 

 Blijf zitten tot je het sein gekregen hebt dat je mag vertrekken. 

 Blijf heel stil (er zijn vast nog mensen aan het werk) 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Toetsweekrooster klas 3 
16 t/m 23 januari 2023 

 
 

Maandag 16 januari 
 
Biologie   bi2  bi6   
10:30 – 11:30  201  109   
 
Maatschappijleer  3A  3B  3C  3D 
12:00 – 13:30  002  108  109  201 
 

 

Dinsdag 17 januari   
 
Tekenen  bte3  bte5 
08:30 – 09.30 109  201 
 
Wiskunde  wi3  wi4  wi5 
10:00 – 11:30 002  109  201 
 
Theater  kdr4      
12:00 – 13:30         110      
 
 

Woensdag 18 januari 

 
Duits   du3  du4 
08:30 – 09:30 109  201 
 
Economie  ec1  ec3  ec6 
10:00 – 11:30 002  109  201 
 
Natuurkunde nask1-4  
12:00 – 13:30 201  



 

 

 

Donderdag 19 januari 
 
Geschiedenis 3D  gs2  gs6  
10:00 – 11:30 002  109  201   
 
Nederlands  3A  3B  3C  3D 
12:00 – 13:30  002  108  109  201   

 
 

Vrijdag 20 januari 
 
Media Design bav3   
08:30 – 09:30 109   
 
Aardrijkskunde ak4  ak5 
10:00 – 11:30 109  201 
 
 
 

Maandag 23 januari 
 
Frans   fa5 
08:30 – 09:30 109 
 
Engels  3A  en2  en5  Cam2 
10:00 – 11:00 105  106  107  108 
 
 
 
 
 
 
 
 


