schoolexamens periode 11 t/m 15 januari 2021
DAG
maandag
11 jan

dinsdag

MAVO

08:45-10:15u Nederlands

HAVO

VWO

aardrijkskunde

11:15-12:45u wiskunde
11:15-13:15u

bedrijfseconomie

14:00-16:00u

wiskunde A
wiskunde B
scheikunde

08:45-10:15u informatietechnologie

aardrijkskunde
filosofie
Engels

maatschappijkunde

12 jan

11:15-12:45u geschiedenis

NASK I

14:00-16:00u

informatica
MAW
economie

08:45-10:15u Engels

filosofie

11:15-13:15u

woensdag
13 jan

14 jan

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

11:15-12:45u aardrijkskunde
14:00-16:00u

Nederlands
biologie

08:45-10:15u biologie

maatschappijleer

11:15-13:15u

donderdag

geschiedenis

economie
MAW
natuurkunde
maatschappijleer

11:15-12:45u Duits-75 min.

NASK II
11:15-13:15u

Engels

14:00-16:00u

Duits
natuurkunde

vrijdag

08:45-10:15u economie

15 jan

09:30-10:30u

Frans
informatica
Duits
wis A PO-gr1 (PH)
wis C PO (PH)
wis A PO-gr2 (PH)

11:15-12:15u
11:15-12:45u maatschappijleer
11:15-13:15u
14:00-16:00u

Frans
geschiedenis

Nederlands
biologie

De meeste toetsen worden afgenomen in het Wilminktheater, Wenninkgaarde 40-42 in Enschede. De toetsen met een gele
achtergrond worden op school aan de Piet Heinstraat afgenomen. Zorg er altijd voor dat je een kwartier voor begin aanwezig bent.
HAVO 1-jarig: als je de lessen van een bepaald vak overdag volgt, maak je de toets ook overdag; als je de lessen 's avonds volgt,
maak je de toets ook ’s avonds.
HAVO 1-jarig en 2-jarig: Als je meer dan twee vakken op één datum hebt of als je twee vakken op hetzelfde tijdstip hebt, dan mag
je, als dit in het rooster mogelijk is, één van deze vakken verschuiven van de dag naar de avond of omgekeerd. Hiervoor moet je
uiterlijk woensdag 6 januari toestemming vragen aan het examenbureau (mw Voortman) en daarna geef je de verschuiving door
aan je vakdocent. Zonder overleg schuiven is niet toegestaan.
VWO: er is per vak slechts één toetsmoment (overdag óf ’s avonds).
MAVO + VWO: Als je meer dan twee toetsen op één dag hebt, mag je, alléén in overleg met het examenbureau, één vak
doorschuiven naar het inhaalmoment op dinsdag 19 januari (met behoud van herkansing).

schoolexamens periode 11 t/m 15 januari 2021
AVOND
maandag

17:45-19:45u

11 jan
dinsdag

17:45-19:15u

12 jan

17:45-19:45u

woensdag

17:45-19:15u

13 jan

17:45-19:45u

donderdag

17:45-19:15u

14 jan

17:45-19:45u

MAVO

HAVO

VWO

biologie
Engels
natuurkunde
economie
wiskunde A
scheikunde
geschiedenis
wiskunde B
filosofie
Nederlands

scheikunde

M&O

De meeste toetsen worden afgenomen in het Wilminktheater, Wenninkgaarde 40-42 in Enschede. De toetsen met een gele
achtergrond worden op school aan de Piet Heinstraat afgenomen. Zorg er altijd voor dat je een kwartier voor begin aanwezig bent.
HAVO 1-jarig: als je de lessen van een bepaald vak overdag volgt, maak je de toets ook overdag; als je de lessen 's avonds volgt,
maak je de toets ook ’s avonds.
HAVO 1-jarig en 2-jarig: Als je meer dan twee vakken op één datum hebt of als je twee vakken op hetzelfde tijdstip hebt, dan mag
je, als dit in het rooster mogelijk is, één van deze vakken verschuiven van de dag naar de avond of omgekeerd. Hiervoor moet je
uiterlijk woensdag 6 januari toestemming vragen aan het examenbureau (mw Voortman) en daarna geef je de verschuiving door
aan je vakdocent. Zonder overleg schuiven is niet toegestaan.
VWO: er is per vak slechts één toetsmoment (overdag óf ’s avonds).
MAVO + VWO: Als je meer dan twee toetsen op één dag hebt, mag je, alléén in overleg met het examenbureau, één vak
doorschuiven naar het inhaalmoment op dinsdag 19 januari (met behoud van herkansing).

