
Vwo-2  Toetsweek donderdag 17 juni - woensdag 23 juni 2021   
Let op: inhalen gemiste toetsen op donderdag 24 juni of vrijdag 25 juni 

 

Datum vak Omschrijving leerstof Wijze van afnemen van de 
toets (learnbeat / classroom/ 
papier) 

Donderdag 17 juni aardrijkskunde 
 

A2A/G2A en A2B: boekje Friese Landschappen 
A2D: Hoofdstuk 2 (par. 1 en 2). 

classroom 
Papier 

 Engels 
 

PW tekst (zelf woordenboeken E-N meenemen)  

    

Vrijdag 18 juni geschiedenis 
 

A2A/G2A + A2B: werkplaats geschiedenis H4 § 1 t/m 3 
A2D: Geschiedenis werkplaats § 3.5 + § 4.1 + § 4.2  + 
aantekeningen 

op papier 
op papier 

 natuurkunde 
 

A2A/G2A (Swd) PW(3*) Hst 5 (Elekt. helemaal) en 6.1 en 6.2 
(Licht, schaduw, gezichtsveld en spiegelen) 
A2B: Hoofdstuk 6.1 t/m 6.4 
A2d:  Hoofdstuk 5 Elektriciteit 

Op papier. Geodriehoek, potlood, passer en 
rekenmachine toegestaan (noodzakelijk!) 
Papier 
Papier 

 Latijn 
 

Les 18 (trappen van vergelijking): TB p. 68-69, HB p. 113-
117 + dikgedrukte bijvoeglijk naamwoorden uit les 15 t/m 17 

Papier 

Maandag 21 juni wiskunde 
 

Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2 t/m 7.6 Op papier in lokalen 

 Duits 
 

G2a/A2a/A2D/A2b kijken en luisteren. Geen voorbereiding. 
Koptelefoon/oortjes mee 

digitaal via Woots  

    

Dinsdag 22 juni Frans 
 

A2a/G2A: toets bestaat uit twee onderdelen: 
1. werkwoorden p. 162-164 
2. leesvaardigheid (geen voorbereiding) 

 

A2d/A2b: toets bestaat uit twee onderdelen… 
 1. werkwoorden klas 1 en 2 (regelmatige werkwoorden 
op -er, avoir, être, aller, faire, pouvoir, vouloir, prendre: 
présent en passé composé) zie classroom Frans. 
Let op!!!! A2d havo leerlingen hoeven alleen de présent 
te leren!!!! 
2. leesvaardigheid (hier is geen voorbereiding voor 

op papier 
 
 
 
op papier 



nodig) 
 Grieks 

 
Thema 1, 2 en 3 (alleen de præsentia λαμβάνω + εἰμί): zie 
voor détails het mapje Toetsweektoets. 

Papier (in lokaal) 

    

Woensdag 23 juni Nederlands 
 

Paragrafen Lees vaardig van blok 1 t/m 6  Papier 
Woordenboek toegestaan 

 biologie 
 

Hoofdstuk 3: Voortplanting 
1D (geslachtskenmerken) 
2A/2B (Anatomie) 
4A/4B (Anticonceptie) 
5A (soorten SOA’s) 
7B (Gender) 
8A/8B (Bevruchting, zwangerschap en bevalling) 

Learnbeat 

    

Donderdag 24 juni aardrijkskunde, 
Engels, 
geschiedenis, 
natuurkunde, Latijn 

Inhalen toetsen van do 17 en vrij 18 juni  

    

    

vrijdag 25 juni wiskunde, Duits, 
Frans, Grieks, 
Nederlands, biologie 

Inhalen van toetsen van ma 21, di 22 en woe 23 juni  

    

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EodYbKPA40cfBzDJQtXIQqRqChUNuaR9

