
Toetsweek 4 - 12 februari Vwo-5

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. 

dag vak Omschrijving leerstof Opm. 

dinsdag 4 februari wiskunde B Hoofdstuk 10 (10.1 t/m 10.4) 
dinsdag 4 februari wiskunde A Hoofdstuk 6 
dinsdag 4 februari Duits Tekst - Geen leerwerk Leerlingen moeten ZELF een woordenboek 

Duits-Nederland meenemen. 

woensdag 5 februari informatica T52 is in de toetsweek en gaat over de lessen SQL 1 t/m 10 
(www.evertkok.nl/informatica) en H10 en H11 

woensdag 5 februari Frysk Leare haadstik 1 oant en mei 13 (= side 5 oant en mei 
29) en side 48 en 49 fan it diktaat stavering, grammatika
en tiidwurden.

woensdag 5 februari biologie Hoofdstuk 25 en 26 - specifieke onderdelen zijn te zien in 
het gedeelde overzicht “Leerstof toetsweek week 6/7” 

woensdag 5 februari Latijn Vertaaltoets epistolografie 

donderdag 6 februari Frans Examenvocabulaire (HCE ch. 1 t/m 5) 
donderdag 6 februari bedrijfseconomie Het Resultaat H 3 en H 4 
donderdag 6 februari BSM 

vrijdag 7 februari scheikunde Hoofdstuk 10 
vrijdag 7 februari economie Lesbrief Mobiliteit - Zover we zijn gekomen 
vrijdag 7 februari tekenen/handv.heid 

maandag 10 februari Nederlands Theorie leesvaardigheid Nieuw Nederlands 
maandag 10 februari geschiedenis Boekje Verenigde Staten H 1 t/m 3 

dinsdag 11 februari aardrijkskunde Domein Aarde 

Beeldanalyse maken. Dummie mee, geen extra leerstof Beeldaspectenboek school in lokaal

http://www.evertkok.nl/informatica


Hoofdstuk 1 : 1.1 t.m. 1.6 
+ alle bijbehorende aantekeningen 

dinsdag 11 februari wiskunde D niet  
dinsdag 11 februari Grieks Homeros / aoristos / diathesen / metrum: zie GD voor S.O.  
    
woensdag 12 februari Engels Tekstverklaring - geen leerwerk Leerlingen moeten ZELF een woordenboek 

ENGELS-NEDERLANDS meenemen 
woensdag 12 februari natuurkunde Elektromagnetisme 10.1 t/m 10.4  
    
vrijdag 7 februari 
woensdag 12 februari 

Inhalen uur 7 en 8 
Inhalen uur 7en 8 
 

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

Lokalen A16, A17 en A18 

    
 


