
Vwo-5 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 informatica Geen toets (is al afgenomen)

kunstgeschiedenis 19e eeuw t/m pop art (mogelijke verwijzingen naar eerdere
stromingen)

Papier voor hele groep
(dummie toegestaan, alléén geprint/fysiek)

economie Hoofdstuk 4,5 en 6 lesbrief Mobiliteit Op papier in lokaal

biologie PTA T51- Zie Classroom voor specifieke paragrafen!!!
Hfst 11 (Planten)
Hfst 12 (Stofwisseling)
Hfst 13 (Eiwitten)
Hfst 23 (Ecologie)
Hfst 24 (Milieubiologie)
Hfst 25 (Ordening)
Hfst 26 (Evolutie)

Papier

Vrijdag 18 juni wiskunde A PTA over hoofdstuk K lokaal met papier voor hele groep

Grieks geen toets (PTA op 30 juni)

geschiedenis Het hele boekje over China en de opdrachten in Learnbeat Lokaal met papier voor hele groep

wiskunde D Geen toets. Deadline crypto-opdracht: 12 juni.

Frans GP tekst, zelf woordenboek FN meenemen papier

Maandag 21 juni Nederlands Beeldspraak leren: je moet de zes metaforen kennen en de
drie metoniemen.

papier

natuurkunde Hoofdstuk 11 Astrofysica Papier



bedrijfseconomie PTA lesbrief Marktverovering Papier

Dinsdag 22 juni Engels De toets bestaat voor de helft uit grammatica (bestuderen
workbook 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 PW H12 en H16. (4*) papier. (Gewone rekenmachine en “schoon”
Binas nodig; zelf meenemen!)

Latijn EEP H3 p. 28-37 papier

Woensdag 23 juni Duits Leestoets (op papier) Woordenboek D/N papier

wiskunde B PW H12, paragraaf 1, 2 en 3. lokaal met papier voor hele groep

aardrijkskunde Domein Eigen Leefomgeving : hoofdstuk 1 tot en met 4
Wonen in Nederland

papier

Donderdag 24 juni Fries: 14.30 uur Diktaat Stavering, grammatika en tiidwurden Papier

informatica,
kunstgeschiedenis,
economie, biologie,
wiskunde A, Grieks,
geschiedenis,
wiskunde D, Frans

Inhalen toetsen van do 17 en vrij 18 juni

vrijdag 25 juni Nederlands,
natuurkunde,
bedrijfseconomie,
Engels, scheikunde,
Latijn, Duits, Fries,
wiskunde B,
aardrijkskunde

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


