Regeling en instructie voor het
Centraal Digitale examen 2021

BBL en KBL

Versie: 13 april 2021

Inleiding
In deze brochure staan mededelingen en zaken die belangrijk zijn voor een goede afwikkeling van de
rest van het examenjaar. Daarom moet je het onderstaande zorgvuldig lezen en deze brochure goed
bewaren.
Mochten er fouten of onduidelijkheden in staan, wil je die dan zo spoedig mogelijk melden bij de
coördinator van de examens Salland, Dhr. J. van der Boon, j.vd.boon@csvvg.eu
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Datalijst:
25 maart
29 maart
29 maart
19 april
22 april
22 april
17 mei t/m 1 juni
16 juni
17 juni
14 t/m 25 juni
28 juni
2 juli
5 juli
6 t/m 9 juli
15 juli
5 juli

Tot 12.00u gelegenheid om keuze voor spreiding examen aan te geven bij de
teamleider
Vaststellen cijfer praktijkvakken
In deze week wordt bekendgemaakt of een leerling voldoet aan de gestelde
exameneisen
Cijfers algemene vakken inleveren
Akkoordverklaring ophalen
Laatste schooldag
Digitaal Examen BBL en KBL (1e tijdvak)
Examenuitslag 1e tijdvak
Tot 12.00 uur gelegenheid inleveren aanvraagformulieren herkansing bij de
teamleider
Herkansing BBL en KBL of eerste afname digitaal examen (2e tijdvak)
Boeken inleveren (voor deelnemers 3e tijdvak volgt een andere datum)
Examenuitslag 2e tijdvak
Tot 12.00 uur gelegenheid inleveren aanvraagformulieren herkansing bij de
teamleider
Herkansing BBL en KBL (3e tijdvak)
Examenuitslag 3e tijdvak
Diploma uitreiking BBL/KBL op Salland.

2

1. Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021
Het schooljaar 2020-2021 beleeft door de coronapandemie een uitzonderlijk verloop. De bepalingen
rond het eindexamen zijn hierop aangepast, onderstaand lees je de belangrijkste punten.
Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beiden door met uitzondering van het
centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe). Het beroepsgerichte
profielvak wordt dit jaar als schoolexamen afgenomen. Net als in ieder regulier jaar behalen
leerlingen op basis van de resultaten van het centraal examen en het schoolexamen het diploma.
I.

•
•

•

•

II.

•
•

III.

•
•
•

Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over de tijdvakken
Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel
van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net als
in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen.
Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede
tijdvak als dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden als
gevolg van bijvoorbeeld lesuitval, ziekte of quarantaine en daardoor meer voorbereidingstijd
voor een of meerdere specifieke vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname van
het centraal examen van deze vakken voor deze leerling of leerlingen worden doorgeschoven
naar het tweede tijdvak. Zo kan een deel van de centrale examens worden afgelegd in het
eerste tijdvak en het andere deel in het tweede tijdvak.
De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraard in
goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in
het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit vóór de start van de
meivakantie aan bij de school (uiterlijk 23 april). De school stelt de leerling in principe in
staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het
centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de
school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.
Als een leerling als gevolg van ziekte, quarantaine of een andere geldige reden het
schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak kan de
directeur besluiten dat er meer tijd aan de leerling wordt geboden om het schoolexamen af
te ronden (dus na de start van het eerste tijdvak). Daarbij blijft de regel overeind dat het
schoolexamen van een vak volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans van het centraal
examen van het betreffende vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede tijdvak).
Extra herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school
Er komt een derde tijdvak op de eigen school. Leerlingen die voor één of meerdere vakken
het centraal examen afleggen kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele
herkansingen afleggen.
Dit herkansingstijdvak wordt afgenomen op de school zelf. Dit tijdvak vindt plaats van 6 tot
en met 9 juli. De uitslag wordt bekendgemaakt op 15 juli.
Extra herkansing
Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in schooljaar 2020-2021 kunnen het centraal
examen van twee verschillende vakken herkansen.
De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2020-2021
worden afgesloten.
Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing
of het eerder afgelegde centraal examen).
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IV.

•

•
•
•
•

Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling
Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het
eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten,
onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén kernvak zijn, op het vmbo geldt
dit voor het vak Nederlands.
De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de
herkansingsmogelijkheden.
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak
dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor
alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer
van toepassing) het centraal examen.
De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus
geen centraal examen te hebben en kan ook één van de beroepsgerichte keuzevakken uit
leerjaar 3 zijn.

2. Mededelingen betreffende het Centraal Digitale Examen
•
•
•
•
•
•
•

Lees van tevoren goed de papieren door die je gekregen hebt voor het examen.
Let goed op de aanvangstijden en de plaats van het examen.
Tijdens de examenzitting is er geen pauze.
Het is niet toegestaan jassen, tassen, plastic zakken, boeken, lectuur, mobiele telefoon,
horloge, mp3 speler, e.d. mee de examenzaal in te nemen.
Je moet 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig zijn in de examenzaal.
Als je door ziekte niet aanwezig kunt zijn, moet je afwezigheid gemeld worden bij de school:
0592- 390290
De digitale examens vinden plaats in het ICT lokaal (005 of 109), hiervoor dien je zelf een
koptelefoon (oortjes), bekabeld en met een mini-jack aansluiting, mee te nemen en een
rekenmachine.

3. Reglement digitale examens
1. De school bepaalt zelf wanneer de digitale examens worden gemaakt, dit in tegenstelling tot de
Centrale Examens. Zie hiervoor het examen rooster op blz. 8.
2. De examens zijn na afloop niet beschikbaar, er mogen bij het verlaten van de examenzaal
(computerlokaal) geen examendocumenten (bv. kladpapier) worden meegenomen.
3. Indien een leerling bij een zitting met wettige reden afwezig is, bepaalt de directeur op welk
moment de zitting kan worden ingehaald.
4. De directeur kan besluiten dat, indien de afnamecondities van een examen een adequate
beoordeling onmogelijk maken, het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en niet wordt
beoordeeld. Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen, hebben dan recht op het opnieuw
maken van het examen.
5. Bij het digitale examen zit je op een aangewezen plaats. Je examennummer ligt bij een computer
en daar moet je zitten. Dit kaartje laat je liggen tot het einde van de zitting.
6. Bij bedrog geconstateerd voor, tijdens of na een zitting van het examen, wordt de kandidaat de
deelneming of verdere deelneming aan het examen ontzegd en onthoudt de directeur de
kandidaat het diploma.
7. Indien de kandidaat in enig opzicht handelt in strijd met de voorschriften, kan de directeur
hem/haar de verdere deelneming aan het examen ontzeggen, of kan hij de kandidaat het
diploma onthouden.
8. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het
examenlokaal worden toegelaten. Hij/zij levert zijn/haar werk in op het tijdstip dat is aangegeven
als eindtijd van de zitting.
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9. Kandidaten die meer dan een half uur te laat komen kunnen niet meer deelnemen aan de
examen zitting. Bij een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, kunnen zij voor dit vak
verwezen worden naar het tweede of derde tijdvak. Op de overige zittingen dienen zij wel te
verschijnen.
10. Deelname aan een zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. Een
kandidaat dient voor de aanvang van een examenzitting zeer bijzondere familieomstandigheden
(ernstige ziekte, overlijden) alsmede eigen ziekteverschijnselen te melden bij de
examencoördinator. In overleg met de directeur moet van tevoren duidelijk vastgesteld worden
of de kandidaat in dat geval in staat is aan het examen deel te nemen.
4. Uitslagregeling
Je bent geslaagd als:





het schoolexamen rekenen is gemaakt wanneer je geen wiskunde volgt. Het cijfer telt niet mee.
voor het vak Nederlandse taal een 5 of hoger als eindcijfer hebt gehaald.
het gemiddelde van al je centraal examencijfers onafgerond een 5,5 is of hoger.
lichamelijke oefening en het kunstvak voldoende of goed zijn.

 Je eindcijfers aan de volgende eisen voldoen:
 alle eindcijfers een 6 of hoger zijn.
 er één 5 is gehaald en alle overige eindcijfers een 6 of hoger zijn.
 er één 4 is gehaald en alle overige eindcijfers een 6 of hoger zijn waarvan tenminste
één 7 of hoger.
 er twee keer een 5 is gehaald en alle overige eindcijfers een 6 of hoger zijn waarvan tenminste één
7 of hoger.
 geen eindcijfer is 3 of lager.
Het eindcijfer voor je beroepsgerichte vak (D&P) is opgebouwd uit 2 eindcijfers:
• het gemiddelde van de vier best gescoorde keuzevakken;
• het gemiddelde van de van de vier profieldelen (in 2021 alleen het SE).
Maatschappijleer kan een compensatiepunt opleveren!
5. Berichtgeving uitslag
Op woensdag 16 juni is er een vergadering gepland om de uitslag vast te stellen.
Ten aanzien van de berichtgeving het volgende:
1. Alle eindexamenkandidaten worden op woensdag 16 juni telefonisch op de hoogte gesteld tussen
16.00-16.30 uur. De gezakte leerlingen worden op dezelfde dag na 16.30 uur op school verwacht
om hun cijferlijst te controleren en een gesprek te hebben over een eventuele herkansing in het 2e
tijdvak. Deze herkansing moet schriftelijk worden aangevraagd en uiterlijk donderdag 17 juni voor
12.00 uur worden ingeleverd bij de teamleider, dhr. M. Mráz Petrics. Het aanvraagformulier zit
achter in dit boekje.
2. Van eindexamenkandidaten die in de 1e termijn slagen, zal op woensdag 16 juni een lijst met namen
worden gepubliceerd: op de website en op het raam naast de hoofdingang. Deze leerlingen worden
om 19.30 uur op school verwacht om de cijferlijsten in ontvangst te nemen. Wanneer je een cijfer
wilt verbeteren lever je het aanvraagformulier uiterlijk donderdag 17 juni voor 12.00 uur in bij de
teamleider, dhr. M. Mráz Petrics. Het aanvraagformulier zit achter in dit boekje.
3. Mocht er door onvoorziene omstandigheden vertraging optreden in de bekendmaking van de
uitslag zal dit op de site worden gepubliceerd.
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Zeer nadrukkelijk word je verzocht om woensdag 16 juni niet naar school te bellen. De telefoonlijnen
dienen vrij te blijven voor de leerlingcoaches. Het is van belang dat wij beschikken over de juiste
telefoonnummers. Als je van tevoren weet dat er op woensdag 16 juni niemand thuis is, stel dan je
leerlingcoach op de hoogte. Over de uitslag van de 2e termijn word je gebeld, zodra deze vaststaat op 2
juli.
6. Herkansingen
Herkansingen zijn er voor de vakken: Nederlands, Engels, economie, wiskunde, nask 1, biologie en Duits.
Wanneer welk vak kan worden herkanst is op dit moment nog niet bekend.
Bij aanmelding voor een herkansing worden het tijdstip en de plaats bekendgemaakt.
Elke kandidaat heeft in het examenjaar 2021 recht voor twee vakken waarin hij/zij reeds Centraal Schriftelijk
Examen heeft afgelegd, in het 2e of 3e tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het examen.
Het verzoek voor deze herkansing moet uiterlijk donderdag 17 juni voor 12.00 uur worden ingediend bij de
teamleider, dhr. M. Mráz Petrics.
Het tweede tijdvak van het centraal digitaal examen vindt plaats op 14 t/m 25 juni. Voor de kandidaten die
hun eerste afname in het twee tijdvak doen, zullen de examens gepland worden in de eerste week (14 t/m
19 juni). De herkansingen worden gepland in de tweede week (21 t/m 25 juni). Over de keuze van het vak dat
herkanst wordt, moet overleg gepleegd worden met de leerlingcoach die de berichtgeving verzorgt.
Desgewenst kun je contact opnemen met je vakdocent of met je teamleider voor nadere informatie.

Voor het 3e tijdvak (in juli, op school) komen in aanmerking:
A. Degene die meer dan twee zittingen in het eerste of tweede tijdvak om geldige redenen
heeft gemist.
B. Degene die in het tweede tijdvak het examen zou voltooien en één of
twee zittingen om geldige redenen heeft gemist.
C. Degene die in het tweede tijdvak het examen heeft voltooid en die van de herkansing gebruik wil
maken.
D. Degene die recht heeft op een herkansing in het tweede tijdvak en om een geldige
reden verhinderd was tijdens het 2e tijdvak.
De aanmelding voor het 3e tijdvak moet schriftelijk bij de teamleider gebeuren.
Dit is de zakelijke informatie rond de uitslag van het examen. Wellicht ten overvloede voegen we dit er
nog aan toe: het is zaak dat jij of één van je ouders/verzorgers in deze periode op het huisadres
bereikbaar zijn. Immers, als je gebruik wilt maken van het recht op herkansing, moet je daartoe een
schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek moet bovendien tijdig zijn ingeleverd. Zorg er vooral voor dat je
een examenzitting niet ten onrechte mist. Let dus op tijd en plaats.
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7. Toegestane hulpmiddelen tijdens het Centraal Digitale Examen
Algemene hulpmiddelen:
Bij het schriftelijk examen moet je de volgende middelen bij je hebben:





Pennen ( meerdere pennen, voor het geval er één leeg raakt).
Rekenmachine, eventueel met reserve batterijen.
Bij alle examens is het toegestaan een woordenboek Nederlands te gebruiken.
Oordopjes voor het geluid.

Vakspecifieke hulpmiddelen:
Nederlands
Engels
Duits
Natuurkunde

woordenboek
woordenboek
woordenboek
Binas informatie boek, school zorgt voor de boeken.

Tijdens het examen is het niet toegestaan dat je één van bovenstaande middelen van een
medeleerling leent!

Tenslotte:
We hopen en verwachten dat je je houdt aan de aanwijzingen en dat je rekening met elkaar zult
houden. Overigens hopen we dat je, ondanks de inspanning en drukte, later met een goed gevoel
aan de examenperiode zult terugdenken.

Dhr. R. Albring, directeur VMBO
Dhr. M. Mráz Petrics, teamleider VMBO BBL/KBL
Dhr. J. van der Boon, coördinator digitale examens
Dhr. L. Brust, coördinator digitale examens
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8. Examenroosters
BBL
Datum

Dag

Vak

Aantal

Groep

Tijd

Lokaal

18-mei dinsdag

Nederlands B4A

18 PEN

09.00-10.30

005

18-mei dinsdag

Nederlands B4B

17 WOR

11.30-13.00

005

20-mei donderdag

Engels B4A

18 MUSU

11.00-12.00

005

20-mei donderdag

Engels B4B

17 SRS

09.00-10.00

005

26-mei woensdag

14 BTL

09.00-10.30

109

26-mei woensdag

Wiskunde groep 1
Wiskunde groep 2

15 PPE

09.00-10.30

005

27-mei donderdag

Economie

12 HNP

09.00-10.00

005

28-mei vrijdag

Nask 1

18 SNRT

09.00-10.00

005

28-mei vrijdag

Biologie

11 KRAE

09.00-10.00

109

Alle examens BBL duren 60 minuten m.u.v. wiskunde en Nederlands ( 90 minuten )
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KBL

Vak

Achternaam

17-mei maandag

Wiskunde groep 1

A t/m Z

18 BNJM

09.00-11.00

005

17-mei maandag

Wiskunde groep 2

A t/m Z

18 BTL

12.00-14.00

005

19-mei woensdag Engels K4A

A t/m N

13 MUSU

08.30-10.00

005

19-mei woensdag Engels K4A

O t/m Z

9 MUSU

08.30-10.00

109

19-mei woensdag Engels K4B

A t/m N

11 MUSU

11.00-12.30

005

19-mei woensdag Engels K4B

O t/m Z

11 MUSU

11.00-12.30

109

19-mei woensdag Engels K4C

A t/m N

16 SRS

13.30-15.00

005

19-mei woensdag Engels K4C

O t/m Z

9 SRS

13.30-15.00

109

21-mei vrijdag

Nask 1

A t/m K

16 VNI

09.00-10.30

005

21-mei vrijdag

Nask 1

L t/m Z

12 VNI

09.00-10.30

109

25-mei dinsdag

Economie groep 1

A t/m N

10 HNP

09.00-10.30

005

25-mei dinsdag

Economie groep 1

O t/m Z

9 HNP

09.00-10.30

109

25-mei dinsdag

Economie groep 2

A t/m N

13 VEJE

11.30-13.00

005

25-mei dinsdag

Economie groep 2

O t/m Z

9 VEJE

11.30-13.00

109

26-mei woensdag Duits

A t/m Z

17 DFM

11.30-13.00

005

27-mei donderdag Biologie groep 1

A t/m Z

18 SDB

11.00-12.30

005

27-mei donderdag Biologie groep 2

A t/m Z

15 SDB

11.00-12.30

109

31-mei maandag

Nederlands K4A

A t/m N

13 WOR

08.30-10.30

005

31-mei maandag

Nederlands K4A

O t/m Z

9 WOR

08.30-10.30

109

31-mei maandag

Nederlands K4B

A t/m N

11 VR

11.30-13.30

005

31-mei maandag

Nederlands K4B

O t/m Z

11 VR

11.30-13.30

109

31-mei maandag

Nederlands K4C

A t/m N

16 PEN

14.30-16.30

005

31-mei maandag

Nederlands K4C

O t/m Z

9 PEN

14.30-16.30

109

Datum

Dag

Aantal

Groep

Tijd

Alle examens KBL duren 90 minuten m.u.v. wiskunde en Nederlands (120 minuten)
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Lokaal

9. Lijst van kandidaten en hun examennummers
BBL
EXAMENNUMMER
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

NAAM
Jeremy Bartoš
Jaimy Beekman
Lucas Bos
Noah Bos
Noël Broersma
Sebastiaan Bruins
Jayson Clemencia
Ameerah Dehaeim
Noah Eefting
Linde Geerlings
Roy Heijne
Danley Hiensch
Nick Holthof
Siviyano Joseph
Raman Kader
Maik Kloosterman
Mart Koops
Ruben Mellema
Jonatant N'yudi
Ronald Paas
Deyvanie Raven
Dylan Rozenveld
Milan Sibbald
Cèline Snoek
Jesse Stehouwer
Olly Swallow
Debby Sybrandij
Sami Taakow
Yaël Titarsole
Beau-Dylan Weits
Rick Weurding
Lucas Wiebing
Ruben Wink
Bo Zijlstra
Lucas Zuur
Anna Elling

10

KBL

EXAMENNUMMER
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

NAAM
Besim Alimi
Andres Boomsluiter Doedens
Thijs Bouma
Thomas Bourguignon
Noah Bruggink
Krijn Dees
Nicole Dijkman
Owen Dolfing
Björn Doorn
Damian van Dop
Martijn Drogt
Marco Ezinga
Julia Feijen
Noran Gerkes
Boaz Gringhuis
Kimberley Haan
Maik Hartman
Bo Hilarius
Terence Hoornweg
Roan Hut
Noah Joseph
Maryam Kamal
Damon Kampman
Pascal Kiers
Lisanne Klein
Emma Klinkien
Marijn Kooij
Pieter Kuyper
Yasmijn Kwint
Olivier van Leijenhorst
Lorenzo Lilipory
Thomas Madern
Ramon Manting
Suzanne van Maren
Nova Middel
Sander Moes
Mehran Nazar
Dana Nijboer
Dennis Noord
Ian Norde
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KBL (vervolg)

EXAMENNUMMER
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

NAAM
Gwen van Olst
Laura Onderstal
Roan Oostenbrink
Victor Payá Sánchez
Matthijs Pepping
Marcel Pieters
Dylan Poelstra
Robin Polling
Albine Pompstra
Thijs Rietveld
Anna Rook
Cheveyo Sapia
Wenonah Sapia
Wendy Scholing
Noah Siahaya
Thijn Slagter
Jessica Speelman
Dewi Struijk
Amani Taakow
Omer Tahir
Patu Talaksoru
Kim Ties
Maartje Ubels
Hugo van der Veen
Rosa van der Veen
Ruben Vierhoven
Christianne Voorma
Lennart de Vries
Lusiënna de Vries

12

Bijlage: Opgave formulier herkansing / cijferverbetering 2021

Naam + voornaam …………………………………………………………..

Klas:…………………………………………………………………

Geeft zich op voor de herkansing / cijferverbetering

Vak………………………………………………

Handtekening………………………………………………..

Deze aanmelding moet voor donderdag 17 juni 2021 12.00 uur worden ingeleverd bij de
teamleider, dhr. M. Mráz Petrics.
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Bijlage: overzicht examenstof BBL en KBL 2021
Vak

Basis

Kader

Opmerking

Wiskunde

Hoofdstuk 1 t/m 8 behalve hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1 t/m 8 behalve hoofdstuk 3

Leer ook overzicht examenstof achter in het
boek, examentrainer, examenblad.nl

Nederlands

Leren/oefenen van blok 1 t/m4 :
De onderdelen:
• Schrijfvaardig
• Leesvaardig
• kijk naar de regels/indeling etc.
• Het schrijven van een e-mail/sollicitatiebrief
• Maken van een samenvatting

Leren/oefenen van blok 1 t/m4 :
De onderdelen:

Van alle theorie de schrijfvaardigheid en
leesvaardigheid leren/ oefenen.
blz 157-158 Werkwijzer Schrijven op niveau
blz 159-160 Werkwijzer sollicitatiebrief
blz 161 Werkwijzer persoonlijke gegevens
Lezen blz 162 -163

Economie

Consumptie
Arbeid & productie
Internationale ontwikkelingen

Consumptie
Arbeid & productie
Internationale ontwikkelingen (wereldhandel)
Leervaardigheden in het vak economie

Nask

Stoffen en materialen (H7)
Elektrische energie (H3 + H4 + H5)
Geluid (H6)
Kracht en veiligheid (H2 + H8)

Hoofdstuk 1 t/m 11, onderwerpen:
Krachten en werktuigen, elektriciteit, warmte, energie,
geluid, beweging, stoffen en materialen.

Oude oefenexamens op internet bij
www.examenblad.nl

Het boekje “Samengevat: Biologie” is
behulpzaam bij de voorbereiding.

•
•
•
•

Leesvaardig
Schrijfvaardig
kijk naar de regels/indeling etc.
Het schrijven van een e-mail/sollicitatiebrief

NOVA digitale lesomgeving + bijbehorende boeken.
Biologie

Vanuit leerjaar 3 thema’s: Organen en cellen, Zintuigen,
Regeling.
Vanuit leerjaar 4 thema’s: Planten, Ecologie, Voeding en
vertering, Voortplanting en seksualiteit

Vanuit leerjaar 3 thema’s: Organen en cellen, Zintuigen,
Regeling.
Vanuit leerjaar 4 thema’s: Planten, Ecologie, Voeding en
vertering, Voortplanting en seksualiteit

Engels

Oefenen met oude examens via examenblad.nl vergroten
woordenschat met behulp van www.newsinlevels.com
Eventueel oefenen met kijk- en luisteropdrachten in de
Mediatheek of via USB te verkrijgen bij Dhr. v/d Akker.

Oefenen met oude examens via examenblad.nl vergroten
woordenschat met behulp van www.newsinlevels.com
Eventueel oefenen met kijk- en luisteropdrachten in de
Mediatheek of via USB te verkrijgen bij Dhr. v/d Akker.

Duits

Veel teksten lezen en oude examens maken
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