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Overzicht SE3 week

Dinsdag 12 januari
08:45 – 10:15

Geschiedenis

11.15 – 12.15

Engels

Woensdag 13 januari
08:45 – 10:15

Economie

11:15 – 12.45

Nsk1 (natuurkunde)

13:15 – 14.00

Beeldend Tekenen

Donderdag 14 januari
08:45 – 09:30

Rekentoets (voor leerlingen zonder wiskunde)

08:45 – 10:15

Wiskunde

11:15 – 12:00

LO2

11:15 – 12.45

Zorg en Welzijn

11:15 – 12.45

Economie en Ondernemen

Vrijdag 15 januari
08:45 – 10.15

Nsk2 (scheikunde)

11:15 – 12:00

Maatschappijleer

Maandag 18 januari
08:45 – 10.15

Biologie

11:15 – 12.45

Duits Kijk Luister Toets

Dinsdag 19 januari
08:45 – 10.15

Frans Kijk Luister Toets

11:15 – 12:45

Aardrijkskunde

Vrijdag 22 januari
14:00 – 16.30

Inhalen SE3

Mondeling Dienstverlening en Producten
Mondeling Nederlands
Mondeling Zorg en Welzijn
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Dinsdag 12 januari 2021
Tijd

Vak

Klas/cluster

Lokaal

08:45-10:15

Geschiedenis

wm4 gs12

b102

08:45-10:15

Geschiedenis

wm4 gs3

b103

08:45-10:40

Geschiedenis

wm4 gs extra tijd

b101

11:15-12:15

Engels

wm4A

b107

11:15-12:15

Engels

wm4B

b103

11:15-12:15

Engels

wm4C

b106

11:15-12:15

Engels

wm4D

b105

11:15-12:15

Engels

wm4E

b104

11:15-12:30

Engels

wm4ABC extra tijd

b101

11:15-12:30

Engels

wm4DE extra tijd

b102

Woensdag 13 januari 2021
Tijd

Vak

Klas/cluster

Lokaal

08:45-10:15

Economie

wm4 ec13

b102

08:45-10:15

Economie

wm4 ec2

b103

08:45-10:40

Economie

wm4 ec extra tijd

b101

11:15-12:45

Nsk1 natuurkunde

wm4 nsk11 nsk12

b102

11:15-13:10

Nsk1 natuurkunde

wm4 nsk1 extra tijd

b101

13:15-14:00 (14:15)

Beeldend Tekenen

wm4 bte1 (+ extra tijd)

b102

Klas/cluster

Lokaal

Donderdag 14 januari 2021
Tijd

Vak

08:45-09:30

Rekentoets

b201

08:45-09:45

Rekentoets extra tijd

b202

08:45-10:15

Wiskunde

wm4 wi1

b103

08:45-10:15

Wiskunde

wm4 wi2

b106

08:45-10:15

Wiskunde

wm4 wi3

b104

08:45-10:15

Wiskunde

wm4 wi45

b105

08:45-10:40

Wiskunde

wm4 wi145 extra tijd

b102

08:45-10:40

Wiskunde

wm4 wi23 extra tijd

b101

11:15-12:00 (12:15)

LO2

wm4 lo21 (+ extra tijd)

b102

11:15-12.45 (13:10)

Zorg en Welzijn

wm4 zw1 (+ extra tijd)

b108

11:15-12.45 (13:10)

Economie en Ondernemen

wm4 eo1 + extra tijd

b101
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Vrijdag 15 januari 2021
Tijd

Vak

Klas/cluster

Lokaal

08:45-10:15

Nsk2

wm4 nsk21

b102

08:45-10:40

Nsk2

wm4 nsk2 extra tijd

b101

11:15-12:00

Maatschappijleer

wm4A

b107

11:15-12:00

Maatschappijleer

wm4B

b103

11:15-12:00

Maatschappijleer

wm4C

b106

11:15-12:00

Maatschappijleer

wm4D

b105

11:15-12:00

Maatschappijleer

wm4E

b104

11:15-12:15

Maatschappijleer

wm4ABC extra tijd

b101

11:15-12:15

Maatschappijleer

wm4DE extra tijd

b102

Lokaal

Maandag 18 januari 2021
Tijd

Vak

Klas/cluster

08:45-10:15

Biologie

wm4 bi1

b102

08:45-10:15

Biologie

wm4 bi24

b104

08:45-10:15

Biologie

wm4 bi3

b103

08:45-10:40

Biologie

wm4 bi extra tijd

b101

11:15-12:45

Duits Kijk Luister Toets

wm4 du1

b104

11:15-12:45

Duits Kijk Luister Toets

wm4 du2

b102

11:15-13:10

Duits Kijk Luister Toets

wm4 du extra tijd

b101

Dinsdag 19 januari 2021
Tijd

Vak

Klas/cluster

Lokaal

08:45-10:15

Frans

wm4 fa

b101

13:15-14:45 (15:10)

Aardrijkskunde

wm4 ak1 + extra tijd

b101

13:15-14:45 (15:10)

Aardrijkskunde

wm4 ak2 + extra tijd

b102

Vrijdag 22 januari 2021
Tijd

Vak

Klas/cluster

Lokaal

14:00-16:00

Inhalen SE3

Leerjaar 4

b101
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Mededelingen voor de leerlingen
1.

Zorg dat je steeds op tijd op school bent om aan een toets deel te kunnen nemen.

2.

LET OP in welk lokaal je moet zitten. De leerlingen zitten per cluster/klas bijeen. Weet in welk cluster je
zit. Alle in het rooster genoemde lokalen zijn lokalen op de 1e verdieping in de B-vleugel (of Walewycvleugel).

3.

Alleen dyslectische leerlingen, die formeel een dyslexieverklaring hebben, krijgen verlenging van tijd en
zitten in principe in een apart extra tijd lokaal

4.

Mobiele telefoons, tablets of smartwatches mogen in het lokaal niet aanwezig zijn. Bewaar je mobiel e.d.
in je kluisje, telefoontas of laat het thuis. Dit geldt ook wanneer je klaar bent met het schoolexamen. Op
naleving van deze regel zal door de surveillanten streng worden toegezien. Overtreding van deze regel
wordt bestraft als fraude.

5.

Het schriftelijk werk dient voorzien te worden van je voor- en achternaam en naam of afkorting
vakdocent.

6.

Het schriftelijk werk dient gemaakt te worden op door de school verstrekt gewaarmerkt papier. Het te
gebruiken kladpapier wordt eveneens door school verstrekt. Het gebruik van eigen kladpapier is niet
toegestaan.

7.

Let er op dat je steeds de vereiste spullen bij je hebt (geodriehoek, woordenboek, passer, potlood,
rekenmachine enz.). Zie bijgevoegd overzicht “Toegestane hulpmiddelen examen”.

8.

Je mag het lokaal niet verlaten voor het einde van het 1e lesuur en het laatste kwartier van het 2e
lesuur. Neem een (lees)boek of ander werk mee voor het geval dat je eerder klaar bent.

9.

Indien je een schoolexamen, om welke reden dan ook, niet kan meemaken, moet(en) je
ouder(s)/verzorger(s) hiervan meteen telefonisch melding doen bij de adjunct-directeur, Dhr. Bregonje.

10. Indien de leerling bij een schoolexamen afwezig is, moeten ouder(s)/verzorger(s) dezelfde dag een
schriftelijke verklaring op school tekenen van het (gemiste) examen.
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11. Toegestane hulpmiddelen vmbo 2021
Vak

Hulpmiddel

Alle vakken

Basispakket, bestaande uit:
-

Tekenpotlood

-

Blauw en rood kleurpotlood

-

Liniaal met millimeterverdeling

-

Passer

-

Geodriehoek / windroos

-

Vlakgum

-

Elektronisch rekenapparaat (de rekenmachine mag niet
een of meer van de volgende eigenschappen hebben:
lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens
het examen, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters
op scherm), grafieken weergeven, zend- of
ontvangstinstallatie).

Alle

Woordenboek Nederlands

Schriftelijke

NIET bij gemengde leerwegvakken en Beeldend tekenen

Examens
Moderne

Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal

Vreemde
talen
Wiskunde

Geodriehoek en/of een windroos

Nask1, Nask2

BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask1 en nask2 (2e
editie, ISBN 978.90.01.80069.7)
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