
klas 4
Toetsen en SO's Week 3 week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
Deadlines 
praktische 
opdrachten

16 januari 2023 23 jan 2023 30 jan 2023 6 feb 2023 13 feb 2023 20 feb 2023 27 feb 2023 6 mrt 2023 13 mrt 2023 20 mrt 2023 27 mrt 2023 3 apr 2023 10 apr 2023 17 apr 2023

vak toetsweek 13 t/m 20 jan ma 23 di 24 
novumdag

wo 8 
herkansingen

ma 13 wo 15 do 
16 verkort rooster

voorjaarsvakan
tie

do 9 mrt 
studiedag

toetsvrij 
muv 
toetsuur 

toetsweek 27 mrt t/m 3 
apr

goede vrijdag 2e paasdag wo 19 apr 
herkansingen

Aardrijkskunde Systeem Aarde H2+ 3 + 4.2 
+ 4.3 (60 min)

Globalisering H1+2   60 
min

Beeldende 
Vorming/KUBV

Toets Middeleeuwen (A) 
(90 min)

Deadline 
inleveren 
opdracht 
naar 
verbeelding 
2, 
middeleeuw
en/Symbolie
k (F)

Hofcultuur / Renaissance 
90 min (digitale toets) - 
herkansbaar

Biologie - Toets thema 
2 en 3                  
60 minuten  
in toetsuur

Toets voortplanting en 
genetica (60 minuten) 
niet herkansbaar

Duits literatuur, periode 
Aufklärung - Klassik (60 min)

Grammatica 
en idioom 
K3+4 (60 
min) (in het 
toetsuuur) - 
niet 
herkansbaar

schrijfvaardigheid (met 
laptop) (90 minuten) - 
herkansbaar

English 
advanced

Schrijfvaardigheid (120 
minuten) niet herkansbaar

(B) Essay Renaissance 
120 min

Engels first Mondeling (docent plant 
deze zelf in)

(B) Essay Renaissance 
+ Shakespeare 90 min

Filosofie Kennisleer I (B) (90 min)
Logica (C) 60 min

Essay (E) 
praktische opdracht 

Frans Spreekvaardigheid (docent 
plant deze zelf in)

SO grammatica 
en vocabulaire 
(in de les/45 
min) - niet 
herkansbaar

Schrijfvaardigheid (90 
minuten) - herkansbaar

Geschiedenis KA 9 t/m 17: Middeleeuwen 
+ HC Steden en Burgers 

Deelcontext 1 (90 min)

Inleveren 
PO 
Historisch 
betoog (A)

KA 18 t/m 25 Nieuwe Tijd 
+ HC 1 Steden en 
Burgers Deelcontext 2 en 
3 (90 min) - herkansbaar 
+ keuzemodule (B) 45 
min

Grieks Toets gelezen stof (45 min) Grammatica en 
woorden (45 
minuten) (in 
toetsuur) niet 
herkansbaar

Proefvertaling en 
woorden (60 minuten) 
niet herkansbaar

Latijn Toets gelezen stof (45 min) Grammatica 
en woorden 
(45 minuten) 
(tijdens 
inhaaluur) 
niet 
herkansbaar

Proefvertaling en 
woorden (60 minuten) 
niet herkansbaar



RCS Denkstromingen (D) (60 
min) (voor 1 klas)           
Literatuur (B) (60 min) 

(voor 1 klas)                          
Muziek en Kunst (A en C) 

presentaties gedurende de 
periode

rcs presentaties 
gedurende de 
periode

Denkstromingen (D) (60 
min) (voor 1 klas)           
Literatuur (B) (60 min) 

(voor 1 klas)                          
Muziek en Kunst (A en 

C) presentaties 
gedurende de periode

rcs presentaties 
gedurende de 
periode

Natuurkunde H4 - Trillingen en 
cirkelbewegingen (90 min)

Inleveren PO 
Kracht en 
beweging

Inleveren PO 
elektriciteit

H2 elektriciteit (90 
minuten) - herkansbaar

Nederlands Literatuur(geschiedenis)
me + renaissance ( A) (60 

min)

Literatuur
(geschiedenis) 
middeleeuwen + 
renaissance (A) (60 
minuten) - niet 
herkansbaar

Wiskunde A Formules en grafieken & 
Rekenen en herleiden (90 

min) Deadline PO 
statistiek 
met de 
computer 
(A) niet 
herkansbaar

Statistiek (60 minuten) - 
herkansbaar

Wiskunde B De afgeleide functie & 
vergelijkingen en 

herleidingen (90 min)
Differentiaalrekenig (60 
minuten) herkansbaar

Wiskunde C -
Wiskunde D Kansrekening en statistiek 

(A) (90 min)
Dynamische systemen 
(60 min) niet herkansbaar

Economie Consumenten en 
producenten (Domein D) (90 

min)

Economische macht (90 
minuten) - herkansbaar

Maatschappijleer Domein C (90 min) (B) Domein E (90min) (C)
MAW Samenleving en 

Verschillen (B) (90 min)
Samenleving en 
Bindingen (C) 90 min

 PO Onderzoek 
doen (E)

Scheikunde Toets H3+H4 (60 min) Deadline 
verslag PO 
zoutpuzzel

Toets H5 + H6 (90 
minuten) - herkansbaar

Natuur, Leven en 
Technologie

- Deadline 
portfolio 
rijden onder 
invloed (D) 
niet 
herkansbaar

Rijden onder invloed 
(C) 90 min


