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Versie 1.1 – 12 april 2022 

De wijzigingen t.o.v. versie 1.0 zijn gemarkeerd in het geel. 

Versie 1.2 – 28 april 2022 

De roosterwijzigingen (lokalen) t.o.v. versie 1.1 zijn gemarkeerd in het blauw. 

Versie 1.2.1 – 8 mei 2022 

Het TL (Mavo) rooster voor Tijdvak 3 toegevoegd.  
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Inleiding 

 

 

Het schoolexamencijfer 
 

Het schoolexamencijfer van een vak wordt berekend op grond van de toetsen die je hebt 

gedaan die meetellen voor het schoolexamen voor dat vak. Dit kan je terugvinden in het 

PTA.  

1. Voor de algemene vakken [Nederlands, Engels, Duits, biologie, economie, 

geschiedenis (alleen TL (MAVO)), maatschappijkunde (alleen TL (MAVO)) NSK1 en 

wiskunde] zijn er maar 4 cijfers die meetellen: SO1A, SO1B, SO2A en SO2B. SO1A 

en SO2A hebben het gewicht 1 en SO1B en SO2B hebben het gewicht 2.   

2. Daarnaast heb je vorig jaar maatschappijleer afgerond met één cijfer dat telt als het 

schoolexamencijfer.  

3. KCKV heeft geen cijfer maar een letter en bestaat uit 5 onderdelen die ook een letter 

hebben. Elk onderdeel moet minstens een V zijn.   

4. Voor lichamelijke opvoeding heb je dit schooljaar cijfers gehad maar uiteindelijk 

worden deze cijfers vertaald naar een letter (5,5 wordt een V, lager dan een 5,5 

wordt een O). Dit moet minstens een V zijn. 

5. BBL en KBL leerlingen hebben dit jaar (minstens) vier beroepsgerichte keuzevakken 

gedaan. Die worden elk afgesloten met één schoolonderzoek dat dus het 

schoolexamencijfer is voor dat vak. De cijfers van de beroepsgerichte keuzevakken 

worden opgeteld en gedeeld door het aantal (dat cijfer wordt afgerond en telt mee 

als eindcijfer bij de beoordeling). Elk afzonderlijk cijfer moet minstens een 4,0 zijn. 

6. BBL en KBL hebben vorig jaar hun profielvak (PIE of D&P) afgesloten met een 

schoolexamencijfer. Dit cijfer telt mee in het CE-gemiddelde. 

7. De TL (MAVO)-leerlingen hebben dit schooljaar een profielwerkstuk (voorheen 

sectorwerkstuk) gemaakt. Dit wordt beoordeeld met een letter (O,V of G) en moet 

minstens een V zijn. 

 

De schoolexamencijfers kun je in de ELO bekijken. Klik op Cijfers, dan op Cijferoverzicht 

van het hele jaar. Rechts zie je dan cijfers staan met daarboven een menu met TOON…. 

Kies daar Examencijfers en je krijgt het hele overzicht. De cijfers zijn uiteraard ook in de 

SOMToday app te bekijken. 

 

 

Het Eindcijfer 
 

• Het cijfer van het schoolexamen (SE) telt net zo zwaar als het cijfer van het centraal 

examen.  

Voorbeeld: je schoolexamencijfer voor Nederlands is 6,3 en je cijfer voor het 

centraal examen is 6,4. Het totale eindexamencijfer is dan 6,3 + 6,4 = 12,7 gedeeld 

door 2 = 6,35. Dat cijfer wordt afgerond naar beneden op 6,3. Een 6,3 wordt weer 

afgerond op een 6 en dat cijfer is dan je eindcijfer. 
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Je Definitieve Schoolexamenlijst 

 
Dinsdag 19 april om 08:00 uur moeten alle toetsen gedaan zijn en moeten alle cijfers 

ingevoerd zijn. Dan gaat de examencommissie je schoolexamencijfers bepalen. Op 

donderdag 21 april worden de cijferlijsten getekend. Dan heb je nog tot en met vrijdag 22 

april de tijd om bezwaar te maken tegen bepaalde cijfers, bijvoorbeeld omdat je iets hebt 

ingehaald, maar het niet is ingevoerd. Natuurlijk hoef je niet te wachten op de lijst maar 

kun je de cijfers altijd zien in de ELO. 

 
 

Corona 

 
De pandemie heeft ook gevolgen voor het examen. Vorig jaar is het CSPE van PIE en D&P 

omgezet naar een schoolexamen. Dit jaar zijn er aan aantal aanpassingen voor het Centraal 

Examen gekomen die neerkomen op meer kansen. 

1. In plaats van het herkansen van maximaal één vak mogen er dit schooljaar twee 

vakken worden herkanst. 

2. Er komen drie tijdvakken die op school worden afgenomen. Een leerling kan kiezen 

welk vak of vakken in het eerste of in het tweede tijdvak afgesloten gaan worden. 

De vakken die in het eerste tijdvak afgesloten zijn, kunnen herkanst worden in het 

tweede tijdvak en de vakken die in het tweede tijdvak voor het eerst zijn afgesloten 

kunnen in het derde tijdvak herkanst worden. Dat is niet zonder risico. Met name 

voor TL (MAVO)-leerlingen bestaat het risico dat bepaalde vakken op hetzelfde 

ogenblik worden afgenomen. Voor iedereen geldt dat als je ziek bent tijdens de 

derde periode er op dit ogenblik nog geen goede mogelijkheden bekend zijn om het 

examen alsnog af te nemen. Wij raden iedereen dan ook aan het examen 

zoveel mogelijk tijdens het eerste tijdvak af te leggen en gebruik te maken 

van de mogelijkheid tot herkansing in twee vakken in het tweede tijdvak. 

Wij raden iedereen aan dit goed te bespreken met de vakdocent. 

3. Het opgeven voor het eerste en tweede tijdvak zal via de ELO gaan gebeuren. 

Daarvoor volgt verdere informatie. Op vrijdag 22 april moeten we de definitieve 

keuze hebben. Iedereen die dan niet heeft gekozen wordt dan automatisch voor het 

eerste tijdvak aangemeld. Dit is achteraf niet te veranderen.  

4. De examencommissie kan besluiten om één vak niet mee te laten tellen bij het 

bepalen van het slagen of zakken, als dit ervoor zorgt dat een leerling dan wél 

slaagt. Dat vak komt wel op de cijferlijst te staan maar telt verder niet mee. Dat kan 

elk vak zijn behalve Nederlands. Voorwaarde is wel dat het complete examen voor 

dat vak is afgerond. Voor de TL (MAVO) komt dit bovenop de mogelijkheid die er 

altijd al is om het zevende vak te laten vervallen (Duits, wiskunde, economie, 

biologie, geschiedenis, maatschappijkunde of NSK1).  

 

 

Het Examen 

 

Het CE-rooster voor de TL (MAVO) staat vast en staat in dit document. De roosters voor de 

BBL en KBL worden binnenkort bekend gemaakt. 

 

Zorg er hoe dan ook voor dat je minstens 10 minuten voor de start van het examen bij het 

lokaal staat. Je mag pas binnenkomen als de surveillanten aangeven dat het mag. Ga eerst 

zitten aan de normale tafels en dus niet achter de computers. Pas als de surveillanten het 

sein geven, mag je naar de computer of het bureau toe. Er liggen blaadjes met je naam bij 

je computer of je bureau. Die mag je in geen geval ergens anders neerleggen. Je tas en jas 
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mag je niet meenemen naar je werkplek. Stop je jas in je kluisje en het liefst ook je tas. 

Haal er je woordenboeken, rekenmachine en pen en potlood uit en neem die mee. Het is 

absoluut verboden een mobieltje of een smartwatch bij je te hebben tijdens het 

examen. Hier gebruiken we tegenwoordig de telefoonbakken voor. 

Ga zo snel mogelijk zitten en wees stil. We begrijpen dat het allemaal spannend is, maar de 

beste manier om daarvan af te komen is rustig te blijven en zo snel mogelijk aan de gang te 

gaan. Luister naar de aanwijzingen van de surveillanten, doe wat ze je vragen en ga niet in 

discussie. Praat nooit met anderen tijdens het examen. Heb je een vraag, steek dan je hand 

op.  

Je mag pas starten als je het signaal krijgt van de surveillanten. Veel van deze regels zal je 

al kennen, omdat ze ook bij gewone toetsen gelden en omdat je er tijdens de toetsweken 

ook mee te maken hebt gehad. Zo zal degene die het examen opent aangeven na hoeveel minuten 

je het examen mag verlaten én dat je de laatste 10 minuten het examen niet mag verlaten. 

 

 

Zakken of Slagen 
 
Het bepalen van het zakken of slagen ziet er als volgt uit: 

• LO en KCKV moeten voldoende zijn; 

• Het CE-gemiddelde (alle cijfers die je op het centraal examen hebt gehaald en die 

meetellen) moet gelijk of hoger zijn dan 5,50 (bij BBL en KBL telt het D&P of PIE 

cijfer ook mee in de berekening); 

• Nederlands moet als eindcijfer (CE en SE opgeteld, gedeeld door 2 en afgerond) 

minstens het cijfer 5 hebben; 

• Alleen voor de TL (MAVO): je profielwerkstuk moet voldoende zijn. 

• Het vak wiskunde is afgesloten met een centraal examen of de rekentoets is 

afgelegd (klassen 4C en 4D, het cijfer van de rekentoets telt niet mee). 

 

Als deze voorwaarden kloppen, kunnen we doorgaan met de rest van de regels over het 

slagen/zakken. Als dat niet zo is, ben je gezakt. 

 

• Alle cijfers 6 of hoger: Geslaagd 

• Eén 5 en de rest 6 of hoger: Geslaagd 

• Tweemaal een 5, minimaal één 7 en de rest 6 of hoger: Geslaagd 

• Eén 4, minimaal één 7 en de rest 6 of hoger: Geslaagd 

• Alle andere gevallen: Afgewezen 

 

Je beroepsgerichte keuzevakken (niet voor de TL (MAVO)) worden gemiddeld en afgerond 

op een heel cijfer. Dat cijfer telt mee bij de berekening als één eindcijfer (Combinatievak 

BB/KB). Elk beroepsgericht keuzevak moet minstens een 4,0 zijn anders ben je 

gezakt. Ook maatschappijleer telt mee als eindcijfer. 

 

 

De Uitslag voor de TL (MAVO) 
 

Op donderdag 9 juni wordt de uitslag van de 1e tijdvak bekend gemaakt voor de TL 

(MAVO)-leerlingen die in het eerste tijdvak alle vakken hebben afgesloten. Rond 11.30 

uur is de uitslag bekend. Je wordt daarna gebeld. Als je direct geslaagd bent, word je 

gebeld door je mentor. Als je een herexamen hebt of bent gezakt, word je gebeld door 

iemand van de examencommissie. Wij bellen naar het nummer dat je zelf binnenkort kunt 

opgeven (meestal je eigen mobiele nummer). Controleer dat nummer dan ook goed en zorg 
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ervoor dat je bereikbaar bent op dat nummer. Het heeft geen zin om zelf te bellen vóór 

12.00 uur, je wordt niet doorverbonden met je mentor of de examencommissie.  

Alle TL (MAVO)-leerlingen komen vanaf 14:00 uur (schema volgt) om hun voorlopige 

cijferlijst op te halen bij hun mentor.  

 

Herkansingen voor de TL (MAVO) 
 

Iedereen die in het eerste tijdvak het examen heeft afgesloten die een herexamen moet 

(of wil) doen, gaat daarna naar iemand van de examencommissie toe om te bespreken welk 

vak of vakken hij/zij gaat herkansen of eventueel welk vak komt te vervallen.  

 

Herprofilering voor de TL (MAVO) 
 

Iedereen die geslaagd is, maar wil proberen om een hoger cijfer te krijgen, kan zich dan 

ook opgeven bij de examencommissie. Herkansen als je niet moet, is heel gunstig voor je. 

Je kunt namelijk nooit een lager cijfer krijgen, dus je loopt geen enkel risico.  

 

 

De uitslag voor de BBL en KBL 

 
Op woensdag 15 juni wordt de uitslag van de 1e tijdvak bekend gemaakt voor de 

BBL en KBL leerlingen die in het eerste tijdvak alle vakken hebben afgesloten. Rond 

14:00 uur is de uitslag bekend. Je wordt daarna gebeld. Als je direct geslaagd bent, word je 

gebeld door je mentor. Als je een herexamen hebt of bent gezakt, word je gebeld door 

iemand van de examencommissie. Wij bellen naar het nummer dat je zelf binnenkort kunt 

opgeven (meestal je eigen mobiel nummer). Controleer dat nummer dan ook goed en zorg 

ervoor dat je bereikbaar bent op dat nummer. Het heeft geen zin om zelf te bellen vóór 

15.00 uur, je wordt niet doorverbonden met je mentor of de examencommissie. 

Donderdagochtend 16 juni komen alle BBL en KBL leerlingen naar school om de 

voorlopige cijferlijst op te halen bij hun mentor. Je kan dan zien welke cijfers je hebt 

gehaald.  

 

Herkansingen voor de BBL en KBL 
 

Iedereen die in het eerste tijdvak het examen heeft afgesloten die een herexamen moet 

(of wil) doen, gaat daarna naar iemand van de examencommissie toe om te bespreken welk 

vak of vakken je gaat herkansen of eventueel wel vak vervalt. 

 

Herprofilering voor de BBL en KBL 
 

Iedereen die geslaagd is, maar wil proberen om een hoger cijfer te krijgen, kan zich dan 

ook opgeven bij de examencommissie. Herkansen als je niet moet, is heel gunstig voor je. 

Je kunt namelijk nooit een lager cijfer krijgen, dus je loopt geen enkel risico. 
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Belangrijke Data 

 
April vr 1 Versturen examenfolder jaar 4 

Cijferstop jaar 4 
Start opgeven herkansingen 

vr 8 sluiting opgave herkansingen 4e jaar (om 12:00 uur) 

do 14 Herkansingen 1 – jaar 4 

Vr 15 Herkansingen 2 - jaar 4 

Ma 18 Tweede Paasdag 

do 21 Tekenen SE cijferlijst 

Vr 22 Tijdvak afname ingevuld (SOM) 

April/Mei 25-4 t/m 6-5 Meivakantie 
 

12-5 t/m 2-6 Eerste tijdvak Centraal schriftelijk examen (zie rooster) 

do 26 Hemelvaartsdag 

vr 27 Vrije dag 

Juni Ma 6 Tweede Pinksterdag 

do  9 TL (MAVO): 09:30 uur: uitslagvergadering 

examencommissie voor de leerlingen die alle vakken 
hebben afgesloten in het eerste tijdvak 

11:30 uur: bekendmaking uitslag (telefonisch) 

Vanaf 14:00: ophalen uitslag/voorlopige cijferlijst ALLE 
TL (MAVO)-leerlingen. Afspraken maken herkansing voor 

de leerlingen die in het eerste tijdvak hebben afgesloten 

13-6 t/m 24-6 Tweede tijdvak\herkansing TL (MAVO). (zie rooster) 

wo 15 BBL/KBL : 09:30 uur: uitslagvergadering 
examencommissie voor de leerlingen die alle vakken 

hebben afgesloten in het eerste tijdvak 

Vanaf 14:00 uur: bekendmaking uitslag (telefonisch) 

do 16 Vanaf 8:30: ophalen uitslag/voorlopige cijferlijst ALLE 

BBL- en KBL-leerlingen. Afspraken maken herkansing 
voor de leerlingen die in het eerste tijdvak hebben 

afgesloten 

  17-6 t/m 24-6 tweede tijdvak\herkansing BBL\KBL Rooster volgt 

Juli vr 1  09:30 uur: uitslagvergadering examencommissie voor 
de leerlingen die in het tweede tijdvak hebben afgesloten 

Vanaf 12:00 uur: bekendmaking uitslag (telefonisch) 

Vanaf 14:00 ophalen voorlopige cijferlijst. Afspraken 
maken voor herkansing in 3e tijdvak 

5-7 t/m 8-7 Derde tijdvak: herkansingen vanuit het tweede tijdvak. 

Rooster volgt 

do 14  09:30 uur: uitslagvergadering examencommissie voor 
de leerlingen die in het derde tijdvak hebben afgesloten 

Diplomering leerlingen die in de derde periode hebben 

afgesloten 
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Hulpmiddelen 

 
• Bij elk algemeen vak (Nederlandse taal, Engelse taal, Duitse taal, wiskunde 

economie, maatschappijkunde, biologie, NSK1) mag je een Nederlands woordenboek 

meenemen als hulpmiddel.  

 

• Als je thuis een andere taal spreekt dan Nederlands, bijvoorbeeld Italiaans of 

Marokkaans, mag je een Nederlands-Italiaans of Nederlands-Marokkaans 

woordenboek meenemen. 

 

• Bij Engels en Duits mag je een Nederlands-Engels, Nederlands-Duits, Engels-

Nederlands, Duits-Nederlands of Engels-Engels woordenboek meenemen.  

 

• Het gebruik van een rekenmachine is bij elk vak toegestaan, maar het mag dan 

alleen een simpele rekenmachine zijn. Simpel houdt in:   

o het mag niet programmeerbaar zijn; 

o het mag geen geluid maken; 

o het mag geen schrijfrol hebben; 

o Het mag geen zend- of ontvanginstallatie hebben (zeg maar geen internet- of 

gsm-verbinding hebben). 

Rekenmachines worden op het examen zelf gekeurd. De Casio FX 82 is natuurlijk 

altijd goed. 

Bij economie, wiskunde en NSK1 zit in het programma Facet (digitaal examen voor 

BBL en KBL) een rekenmachine ingebouwd. We raden je af deze te gebruiken. Hij 

werkt iets anders dan je gewend bent. 

 

• Een mobiele telefoon of een smartwatch mag niet worden meegenomen in de 

examenruimte, ook niet als rekenmachine. Leg je telefoon in je kluisje of leg hem in 

de telefoonbak. Zorg er wel voor dat de telefoon uit staat. 

 

• Bij wiskunde mag een geometrische driehoek en/of een windroos worden 

meegenomen.  

 

• Bij NSK1 mag BINAS VMBO KGT gebruikt worden. De school zorgt voor exemplaren.  

 

• Schriftelijk werk moet altijd met pen worden gemaakt. Potlood is toegestaan bij 

wiskunde, biologie, maatschappijkunde en NSK1 maar alleen voor de tekeningen. 

• Bij elk vak mag je meenemen: een tekenpotlood, een blauw en rood kleurpotlood, 

een liniaal met millimeterverdeling, een passer, een geometrische driehoek en een 

vlakgum. 

Ons advies is om deze hulpmiddelen ook echt mee te nemen. Denk trouwens ook aan een 

(reserve)pen en potlood. 

 

 

Belangrijk 

 
• Zorg ervoor dat je 10 minuten voor elk examen bij de zaal of het lokaal bent. 

• Ben je ziek, laat dan op de dag van het examen of examenonderdeel zo vroeg 

mogelijk bellen naar school en vraag naar dhr. Sumter, dhr. Koomen of dhr. 

Lassche en lever later een brief in van je ouders waarin je ziekte bevestigd wordt. 
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In zo’n geval is er de mogelijkheid dat je een examen mag inhalen door mee te doen 

aan de herkansing. Het telt dan niet als een herkansing. 

 

Diplomering 

 

De diplomering zal plaatsvinden op maandag 11 juli. 

 
 

  



 

  

EXAMENINFORMATIE EN EXAMENROOSTER 2022 V1.1 9 

 

Rooster Centraal Examen 2021-2022 

 

Het rooster staat nu ook deels in Zermelo. Het tweede deel wordt na de vakantie 
toegevoegd. Hierbij is het wel belangrijk om de opmerkingen van het ingeroosterde 

moment te lezen. Daar staat namelijk aangegeven welk vak en welk niveau (alleen 

BBL en KBL) dit betreft. 
 

4A BBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Donderdag 12 mei 2022 BBL Nederlands 70 09:00 10:30 

Donderdag 19 mei 2022 BBL Wiskunde 66a/66b 09:00 10:30 

Woensdag 25 mei 2022 BBL Economie 57a/57b 09:00 10:00 

Woensdag 1 juni 2022 BBL Engels 70 09:00 10:00 

 

4A KBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Vrijdag 13 mei 2022 KBL Nederlands 66a/66b 13:30 15:30 

Vrijdag 20 mei 2022 KBL Wiskunde 66a/66b 09:00 11:00 

Woensdag 25 mei 2022 KBL Economie 70 13:30 15:00 

Woensdag 1 juni 2022 KBL Engels 70 13:30 15:00 

 

4B BBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Donderdag 12 mei 2022 BBL Nederlands 70 09:00 10:30 

Donderdag 19 mei 2022 BBL Wiskunde 66a/66b 09:00 10:30 

Woensdag 25 mei 2022 BBL Economie 57a/57b 09:00 10:00 

Woensdag 1 juni 2022 BBL Engels 66a/66b 09:00 10:00 

 

4B KBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Vrijdag 13 mei 2022 KBL Nederlands 66a/66b 13:30 15:30 

Vrijdag 20 mei 2022 KBL Wiskunde 66a/66b 09:00 11:00 

Woensdag 25 mei 2022 KBL Economie 57a/57b 13:30 15:00 

Woensdag 1 juni 2022 KBL Engels 70 13:30 15:00 

 

4C BBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Donderdag 12 mei 2022 BBL Nederlands 66A/66B 09:00 10:30 

Woensdag 18 mei 2022 BBL Biologie 70 09:00 10:00 

Woensdag 25 mei 2022 BBL Economie 57a/57b 09:00 10:00 

Woensdag 1 juni 2022 BBL Engels 66a/66b 09:00 10:00 

 

4C KBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Vrijdag 13 mei 2022 KBL Nederlands 70 13:30 15:30 

Woensdag 18 mei 2022 KBL Biologie 66a/66b 13:30 15:00 

Woensdag 25 mei 2022 KBL Economie 57a/57b 13:30 15:00 

Woensdag 1 juni 2022 KBL Engels 66a/66b 13:30 15:00 
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4D BBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Donderdag 12 mei 2022 BBL Nederlands 66a/66b 09:00 10:30 

Woensdag 18 mei 2022 BBL Biologie 70 09:00 10:00 

Woensdag 25 mei 2022 BBL Economie 57a/57b 09:00 10:00 

Woensdag 1 juni 2022 BBL Engels 66a/66b 09:00 10:00 

 

4D KBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Vrijdag 13 mei 2022 KBL Nederlands 66a/66b 13:30 15:30 

Woensdag 18 mei 2023 KBL Biologie 66a/66b 13:30 15:00 

Woensdag 25 mei 2022 KBL Economie 57a/57b 13:30 15:00 

Woensdag 1 juni 2022 KBL Engels 66a/66b 13:30 15:00 

 

4G BBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Donderdag 12 mei 2022 BBL Nederlands 66a/66b 09:00 10:30 

Woensdag 18 mei 2022 BBL NSK1 70 09:00 10:00 

Donderdag 19 mei 2022 BBL Wiskunde 66a/66b 09:00 10:30 

Woensdag 1 juni 2022 BBL Engels 70 09:00 10:00 

 

4G KBL Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Vrijdag 13 mei 2022 KBL Nederlands 70 13:30 15:30 

Woensdag 18 mei 2024 KBL NSK1 66a/66b 13:30 15:00 

Vrijdag 20 mei 2022 KBL Wiskunde 66a/66b 09:00 11:00 

Woensdag 1 juni 2022 KBL Engels 66a/66b 13:30 15:00 

 
 
4 BBL & KBL Tijdvak 2 
Vrijdag 17 juni t/m vrijdag 24 juni. Het rooster wordt later bekend gemaakt. 
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4L TL (MAVO) Tijdvak 1      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Donderdag 12 mei 2022 TL (MAVO) Biologie 71/72 13:30 15:30 

Vrijdag 13 mei 2022 TL (MAVO) Geschiedenis 71/72 09:00 11:00 

Maandag 16 mei 2022 TL (MAVO) Nederlands 66A/66B 13:30 15:30 

Dinsdag 17 mei 2022 TL (MAVO) Duits 71/72 09:00 11:00 

Dinsdag 17 mei 2022 TL (MAVO) Wiskunde 71/72 13:30 15:30 

Woensdag 18 mei 2022 TL (MAVO) Engels 71/72 13:30 15:30 

Donderdag 19 mei 2022 TL (MAVO) Nask1 71/72 13:30 15:30 

Vrijdag 20 mei 2022 TL (MAVO) Economie 71/72 13:30 15:30 

Maandag 23 mei 2022 TL (MAVO) Maatschappijkunde 71/72 09:00 11:00 

      

4L TL (MAVO) Tijdvak 2      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Maandag 13 juni 2022 TL (MAVO) Nask1 71/72 13:30 15:30 

Dinsdag 14 juni 2022 TL (MAVO) Geschiedenis 71/72 09:00 11:00 

Dinsdag 14 juni 2022 TL (MAVO) Nederlands 66A/66B 13:30 15:30 

Woensdag 15 juni 2022 TL (MAVO) Economie 71/72 13:30 15:30 

Donderdag 16 juni 2022 TL (MAVO) Maatschappijkunde 71/72 09:00 11:00 

Donderdag 16 juni 2022 TL (MAVO) Biologie 71/72 13:30 15:30 

Vrijdag 17 juni 2022 TL (MAVO) Wiskunde 71/72 13:30 15:30 

Maandag 20 juni 2022 TL (MAVO) Duits 71/72 09:00 11:00 

Dinsdag 21 juni TL (MAVO) Engels 71/72 13:30 15:30 

      

4L TL (MAVO) Tijdvak 3      

Datum Leerweg Vak Lokaal Begin Einde 

Dinsdag 5 juli 2022 TL (MAVO) Nederlands 66A/66B 09:00 11:00 

Dinsdag 5 juli 2022 TL (MAVO) Geschiedenis 71/72 13:30 15:30 

Dinsdag 5 juli 2022 TL (MAVO) Maatschappijkunde 71/72 13:30 15:30 

Woensdag 6 juli 2022 TL (MAVO) Wiskunde 71/72 09:00 11:00 

Woensdag 6 juli 2022 TL (MAVO) Biologie 71/72 13:30 15:30 

Woensdag 6 juli 2022 TL (MAVO) Nask1 71/72 13:30 15:30 

Donderdag 7 juli 2022 TL (MAVO) Duits 71/72 13:30 15:30 

Vrijdag 8 juli 2022 TL (MAVO) Economie 71/72 09:00 11:00 

Vrijdag 8 juli 2022 TL (MAVO) Engels 71/72 13:30 15:30 

 


