
Vwo-4  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 geschiedenis 
 

Het boekje immigratie in Nederland H 2 t/m 4 en de 
kenmerkende Aspecte tijdvak 8,9 en van 10 dekolonisatie 

Hele groep in lokalen met papier 

 wiskunde A 
 

Hoofdstuk 6 paragraaf 1, 2 en 3 Hele groep in lokalen met papier 

 wiskunde B 
 

Hoofdstuk 4, alleen voor leerlingen die zich daarvoor op 
hebben gegeven 

Hele groep in lokalen met papier 

 Frans 
 

maken leestoets van HAVO 5 (cito) zelf woordenboek F-N 
meenemen. 

op papier in het lokaal. woordenboek F-N is 
toegestaan. Zorg wel voor voldoende 
afstand tussen leerlingen (niet alleen ivm 
Corona) 

Vrijdag 18 juni Nederlands 
 

PW leesvaardigheid (woordenboek Ne is toegestaan) 
Alle theorie die je docent heeft opgegeven/leer  ook het 
document dat je voor het vorige gp moest leren (het centraal 
examen dat gaat over argumenteren, signaalwoorden, 
alineaverbanden en functiewoorden). 
 

Papier 

 natuurkunde 
 

Hoofdstuk 4 + 7 Papier 

 bedrijfseconomie 
 

Lesbrief Financiële Zelfredzaamheid H1 t/m H4 Papier 

Maandag 21 juni economie 
 

Hoofdstuk 3 en 4 lesbrief Vraag en Aanbod Op papier in lokaal 

 biologie 
 

PTA T41 
Hfst 2 (Cellen) 
Hfst 3 (Deling, groei en ontwikkeling) 
Hfst 5 (Voortplanting van mensen) 
Hfst 6 (Seksualiteit) 
Hfst 7 (Erfelijkheidswetten) 
Hfst 8 (Moleculaire genetica) 
Hfst 19 (alléén 19.7 en 19.8) 
 

Papier 



 Fries 
 

Diktaat Stavering, grammatika en tiidwurden Papier 

 informatica 
 

Informatica-actief: 
● Algoritmen en programma’s 

Visual Basic 
● programmeren in VB.net 

 

Dinsdag 22 juni Grieks 
 

Thema 5/6/7/8 (zie TWTR3-mapje voor détails) Papier (op school) 

 Duits 
 

Leestoets (op papier) Woordenboek D/N papier 

 aardrijkskunde 
 

Klimaatvraagstukken : hoofdstuk 3 en 4  

 wiskunde D 
 

Hoofdstuk 3 en 5. Papier 

Woensdag 23 juni Engels 
 

De toets bestaat voor de helft uit grammatica (bestuderen 
workbooks 1, 2, 3) en voor de helft uit een tekst. Beide 
onderdelen samen vormen het cijfer voor deze toets. Zelf 
woordenboeken N-E en E-N meenemen! 

Papier (zelf  woordenboeken N-E en E-N 
meenemen) 

 scheikunde 
 

proefwerk Hst 6 (4*) Papier. “Gewone” rekenmachine en 
“schoon” Binas toegestaan. Zelf 
meenemen! 

 Latijn 
 

Vertaaltoets T54: leer recente grammatica (gerundi(v)um, 
deponens, ablativus absolutus, coniunctivus) en woordenlijst 

Op papier 

Donderdag 24 juni geschiedenis, 
wiskunde A, 
wiskunde B, Frans, 
Nederlands, 
natuurkunde, 
bedrijfseconomie 

Inhalen toetsen van do 17 en vrij 18 juni  

    

    

vrijdag 25 juni economie, biologie, 
Fries, informatica, 
Grieks, Duits, 
aardrijkskunde, 
wiskunde D, Engels, 
scheikunde, Latijn 

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

    

https://drive.google.com/drive/folders/10k_jrWGJ9GrZwWG9mJkZ0o-7jUIW3JzM


 


