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SE5 Zuid-Amerika H2, H3, 

H5 (90 minuten)

SE5: Pluriforme 

samenleving (45 

minuten)

bor

SE6 (90 minuten)

 na: SE8 + SE9 (120 minuten)

Kubv cl1 dij (combi H5)

SE4 sk (135 minuten)/ SE3 

gs (90 minuten) Zie PTA 

Natuurkunde V5 samen met V6 surv. 

kau / lud alleen surv. Frans.

SE1 (90 minuten)

pw leesvaardigheid (90 

minuten)

Nederlands krm
SE6 H1, H2, H6 leesvaardigheid 

(90 minuten)  

SE5 H44, H55 + herhaling (90 

minuten)

geen (komt in 

L46)

bls
pol

woensdag                                                      

29 maart

dinsdag                                                            

28 maart

Bedrijfseconomie cl1 bor

Biologie cl1 jog

pw5 Boektoets (60 

minuten)

Nederlands A/B 

voo/voo

Frans cl1 roz (geen leerlingen 

met fac.)

geen toetsdagen

elt

Maatschappijleer 

baa 

SE1 H28 t/m H31 

(90 minuten)

klm

geen toets plaatsen geen toets plaatsen

Geschiedenis cl1 

smi

pw3 TV 5 en 6                  

(90 minuten)

Scheikunde cl1 pol

donderdag                                             

23 maart 

klm

lud

pol

wiA: H9                  

pw3(S): wiB:H9+H10 (90 

minuten)

hec

pw3 H9 t/m H11            

(90 minuten)

maandag                                                                   

27 maart

ren

Economie cl1 bor
pw3 V&A H2, MV&MF H1 

(90 minuten)

Schoolexamens en tentamendagen 3e/4e/5e en 6e VWO klassen 2022-2023

Omschrijving toets Surv. V4 Omschrijving toets Surv. V5 Omschrijving toets Surv. V6

elt

vos

kau Engels elt

Omschrijving toets Surv. V3

Scheikunde pol
pw H4 en H5          

(90 minuten)

DATA

woensdag                           

22 maart

pw3 H5 + H6               

(90 minuten)

SE4 Boektoets The Scarlet Letter 

(60 minuten)

Kubv klm (90 minuten)

Aardrijkskunde cl1 

krs

pw3 Arm en rijk H2 + 

H3 (90 minuten)

vrijdag                                                     

24 maart

Biologie cl1 jog 

Engels elt
Stepping Stones H2 

(50 minuten)

NN lezen H 1,2 en 3 voo

pol

kom

ren

borEconomie bor
pw3 H4                            

(45 minuten)

Wiskunde ren
pw5(S) H4+H6+H9       

(90 minuten)

Nederlands roz

bor

Wiskunde A cl1 bls / 

Wiskunde B cl1 ren/lud

pol

Aardrijkskunde cl1 krs

Frans cl1 roz / 

Natuurkunde cl1  kau

fa: pw4 literatuur / na: 

SE3 (120 minuten)

pw2: massacultuur in de 

tweede helft van de 20e 

eeuw

Wiskunde A/B ren/lud 

Wiskunde A/C cl1 lud / 

Wiskunde B cl1 lud/ren

pw3 (S) wiA: 

H4+H5/wiB:H4+H5

bor

Frans cl1 roz / 

Natuurkunde cl1 kau

fa: pw4 literatuur /           

na: pw5 H4 roz

Duits cl1 pil
pw leesvaardigheid (90 

minuten) pil

Scheikunde cl1 pol/ 

Geschiedenis cl1 smi 

sk: SE3 H11 en H12 

(135 minuten) / gs: TV9 

(90 minuten)

Natuurkunde cl1 kau

Scheikunde cl1 pol /              

Geschiedenis cl1 smi

Duits cl1 pil

voo

Bedrijfseconomie cl1 

bor

Engels A/B dek/dek

Niet ingeplande toetsen v5: Niet ingeplande toetsen v6:

Deze toetsweek geen toets Nederlands (krm) 

baa

jog

kau

Bedrijfseconomie cl1 

bor

SE Globalisering H3 en 

H4                     (90 

minuten)

Aardrijkskunde cl1 hec

Economie cl1 bor 

Engels elt

Niet ingeplande toetsen v4:

Deze toetsweek geen toets Kubv (klm)

krs

smi

hec

bls

Formuleren (1 surv.)

Biologie cl1 jog pw3 (90 minuten)

Economie cl1 bls pw3

dek

dij

ren

pw5 Boektoets A Good 

Man in Africa (60 min.)

SE3 Goede tijden, Slechte tijden 

& Marktvormen en Marktfalen (90 

minuten)
bor

SE5 fa: literatuur pil

kau

SE4(S)wiA:alle stof /SE5(S) 

wiB:alle stof (90 minuten)

Duits cl1 pil
SE Boek/literatuur             

(90 minuten) (zie PTA)

SE6 Cultuur van het moderne in de 1e helft 

van de 20e eeuw en massacultuur vanaf 

1950 (h 8+9)


