
 
 
Proefwerkweek 09 - 16 januari Vwo-2  
 
Hieronder de toetsen per dag. De uren waarop de toetsen afgenomen worden volgen z.s.m.  
De volgorde van weergave per dag, kan dus afwijken van het lesrooster voor die dag. Lesrooster is geldend. 
 
 
Datum Vak Omschrijving leerstof Opmerking 
Woensdag 9 januari Latijn Proefvertaling (vertaaltoets).  

Je moet kunnen: een tekst van Latijn naar correct Nederlands vertalen 
zonder er zelf een verhaal van te bouwen 
 
Alle tot nog toe behandelde grammatica wordt bekend verondersteld 
(zelfstandige naamwoorden groep I, II en III; praesens, imperfectum, 
perfectum en plusquamperfectum; esse en posse; persoonlijke 
voornaamwoorden, imperativus en vocativus).  

Woordenlijst mag bij de toets 
gebruikt worden.  

Donderdag 10 januari Frans GP Tekst 
 
 
 
G2a: vocatoets 

eigen woordenboek meenemen 
Er worden geen woordenboeken 
uitgeleend door de sectie Frans. 

 Geschiedenis De opstand in de Nederlanden (JHK) 
Vaardigheden (1.2,1.3) + Hervorming (1.4) + Opstand (4.1) (BML) 
 
A2B par 4.1 t/m 4.3 + aantekeningen, stencils en opdrachten. Gele 
boekje goed doornemen! 

 
Zie beschrijving in google classroom 
(BML) 



Vrijdag 11 januari Natuurkunde SWD: Hoofdstuk 3 Fasen, Fase overgangen, Temperatuur, 
Molecuulmodel, Diffusie, Capillaire werking, Dauwpunt etc. etc. 
A2B: Eenheden + H3 zover we komen 
A2D en G2A: Hoofdstuk 3 par 1 t/m 3 + omrekenen eenheden 

 

 Biologie Learnbeat Voeding en vertering toets in learnbeat, opgeladen 
chromebook mee 

Maandag 14 januari Nederlands Leren leesvaardigheid blok 1 t/m 4 (en aantekeningen)  
 Aardrijkskunde S.O. HST 4 par 1,2. + basisboeknummers en aantekeningen.  

 
 

Dinsdag 15 januari Duits haben, sein, werden (ott + volt.dw) + regnen, rechnen, zeichnen, 
öffnen, atmen 
bez.vnw 
getallen (hoofdtelwoord): 1-miljard 
kloktijden 

 

 wiskunde Hoofdstuk 3 of 4 (APA hfst 4)  
Woensdag 16 januari Engels proefwerk tekstverklaring - geen leerstof eigen woordenboek meenemen 

Er worden geen woordenboeken 
uitgeleend door de sectie Engels. 

 Grieks Vertaaltoets T6  
Je moet kunnen: tekst van Grieks naar correct Nederlands vertalen 
zonder er zelf een verhaal van te bouwen 
 
Je moet daarvoor kennen: 
grammatica tot nu toe (nom, gen, acc van vbg 1,2,3; pv in ev en mv, inf; 
gebruik van gen) 
dikgedrukte woordjes van T2 en T6 

 

Donderdag 17 januari 
Vrijdag 18 januari 
 

Inhalen uur 1 en 2 
Inhalen uur 1 en 2 
 

Alle gemiste proefwerken moeten deze dagen  worden ingehaald. 
Nadere informatie via schoolbord.info!! 

Lokalen A16, A17 en A18 

 


