
SCHOOLEXAMENROOSTER PERIODE III MAVO 4 
WEEK 14: 6 april – 9 april 
 
1. Alle lessen vervallen tijdens de schoolexamenweek. 
2. Wees een kwartier voor aanvang van het schoolexamen aanwezig op school. 
3. Alle benodigdheden voor een schoolexamen (pen, potlood, passer, rekenmachine en  

geodriehoek) moet je zelf meenemen. Er wordt niet van elkaar geleend. 
 
Te laat komen tijdens een schoolexamen: 
a) Eén-uursvak: Als je meer dan 15 minuten te laat bent, ga je niet naar het lokaal (cijfer is 

een 1).  Je geeft je op voor de herkansing. 
b) Twee-uursvak: Als je meer dan 30 minuten te laat bent, ga je niet naar het lokaal (cijfer is 

een 1). Je geeft je op voor de herkansing. 
 
Weggaan als je klaar bent 
a) Eén-uursvak: je mag weggaan als het SE klaar is en de bel is gegaan. 
b) Twee-uursvak: je mag na 1 uur weg (als de bel is gegaan en de docent toestemming heeft 

gegeven)  en als het SE klaar is en de bel is gegaan (na twee uur). Tijdens het tweede uur 
mag je NIET weggaan. 

Tip: neem een leesboek mee! 
 
De leerlingen die recht hebben op extra tijd, zitten altijd bij de groep waar extra tijd is 
ingedeeld. 

 
 

klas dag datum uur tijd vak aant lokaal 

M4bi2 dinsdag  6-4 2+3 09:20-11:00 biologie 26 aula 

M4bi5 dinsdag  6-4 2+3 09:20-11:00 biologie 28 aula 

        

M4ak3 dinsdag  6-4 4+5 11:20-13:00 aardrijkskunde 7 gymzaal 

        
m4wi1 woensdag 7-4 2+3 09:20-11:00 wiskunde                        23 gymzaal 
m4wi3 woensdag 7-4 2+3 09:20-11:00 wiskunde 20 gymzaal 
m4wi4 woensdag 7-4 2+3 09:20-11:00 wiskunde 19 aula 
m4wi5 woensdag 7-4 2+3 09:20-11:00 wiskunde 22 aula 

        

M4gs2 woensdag 7-4 4 11:20-12:10 geschiedenis 25 2.16/2.18 

M4gs5 woensdag 7-4 4 11:20-12:10 geschiedenis 23 3.18 

        

M4gs3 woensdag 7-4 5 12:10-13:00 geschiedenis 25 2.16/2.18 

        
M4a donderdag 8-4 3 10:10-11:00 Nederlands 24 gymzaal 

M4b donderdag 8-4 3 10:10-11:00 Nederlands 25 gymzaal 

M4c donderdag 8-4 3 10:10-11:00 Nederlands 24 aula 

M4d donderdag 8-4 3 10:10-11:00 Nederlands 21 aula 
        

M4nsk11 donderdag 8-4 4+5 11:20-13:00 natuurkunde 18  aula 
M4nsk12 donderdag 8-4 4+5 11:20-13:00 natuurkunde 20 aula 

        
M4nsk21 vrijdag 9-4 2+3 09:20-11:00 scheikunde 17 aula 



M4nsk23 vrijdag 9-4 2+3 09:20-11:00 scheikunde 15 aula 

        

M4ec1 vrijdag 9-4 4+5 11:20-13:00 economie 19 gymzaal 

M4ec2 vrijdag 9-4 4+5 11:20-13:00 economie 23 gymzaal 

M4ec4 vrijdag 9-4 4+5 11:20-13:00 economie 26 gymzaal 

 
Let op: 

- in deze week ook mondeling geschiedenis 
- presentatie CPE tekenen 


