
 
 
Proefwerkweek 10 - 16 januari Vwo-4  
 
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 
Donderdag 10 januari Biologie voortplanting, mitose/meiose Binas mag worden gebruikt 
 Nederlands nauwelijks leerstof, want toets leesvaardigheid  
 Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 "Arm en Rijk"  
Vrijdag 11 januari Natuurkunde SWD: Proefwerk H3. Zover we zijn ………….. 

GND: hoofdstuk 2 
Gewone rekenmachine + zelf een “schoon” 
Binas mee (zonder aantekeningen!) 

 Frans V4A: vocabulaire ch. 2 + verbes ch. 1 en 2 (alle tijden) 
(leertoets) 
 
V4B: vocabulaire Disney  1 t/m 30 (leertoets) 
V4C: vocabulaire Disney 1 t/m 30  (leertoets) 
 

 

Maandag 14 januari Duits Geen leerstof- tekstverklaring Leerlingen moeten zelf een woordenboek 
meebrengen; er worden geen 
woordenboeken uitgeleend door de sectie 
Duits 

 Beco Financiële zelfredzaamheid H5 + H6  
 Grieks Toets gelezen teksten H18 en H19 (18 B inhoud wel, Grieks 

niet). Het gaat om de behandelde cultuur, de grammatica 
(thematische en sigmatische aoristus; belanghebbend 
medium en de andere gebruiksvormen van het medium; 
bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord) en de woordjes bij 
H18 en H19.  

 

 Latijn Toets gelezen teksten H24  
Dinsdag 15 januari Scheikunde Hoofdstuk 3 + § 2.6 van hoofdstuk 2   
 Wiskunde A Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 paragraaf 1 en 2 alleen gebruik van grafische rekenmachine 

op examenstand is toegestaan.  



 Wiskunde D Hoofdstuk 2  
 Economie H4 en H5 tm par 5.2 van lesbrief levensloop  
Woensdag 16 januari Geschiedenis Buma en Houwen H 1 en 2 van boekje Ten Oorlog  
 Engels Geen leerstof -  

proefwerk tekstverklaring 
Leerlingen mogen een 
ZELFMEEGEBRACHT woordenboek 
gebruiken. Er worden geen 
woordenboeken uitgeleend door de sectie 
Engels. 

 Wiskunde B Hoofdstuk 3  
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 

 


