
leerstof datum van afname tijdstip datum inleveren 

Nederlands S408 vervalt

met de inhalers wordt door de 

vakdocent een individuele afspraak 

gemaakt voor afname op afstand

Engels S408 en S411(tw3) vervalt

S410 wordt aangepast hungergames, je 

krijgt de toets 

opgestuurd via 

instagram en 

magister

dinsdag 14 april 2020 16.00 uur 17.00 uur

Geschiedenis S405 vervangende thuis opdracht is 27 maart opgestuurd maandag 6 april 2020

Maatschappijleer S406 vervalt

met de inhalers wordt door de 

vakdocent een individuele afspraak 

gemaakt

Aardrijkskunde geen toetsen meer, met de inhalers 

wordt door de vakdocent een 

individuele afspraak gemaakt voor 

afname op afstand

Frans S404 wordt mondeling afgenomen op 

afstand

maandag 6 april 2020 vanaf 10.00 uur over het tijdstip word je nog 

geïnformeerd, houd 

magister in de gaten

Duits S404 wordt mondeling afgenomen op 

afstand

dinsdag 31 maart 2020 vanaf 9.00 uur over het tijdstip word je nog 

geïnformeerd, houd 

magister in de gaten

economie S403: de vervangende opdracht 

wordt op 8 april op de website van 

dhr. Bos gezet.

overheid en 

inkomen(H6) en 

Nederland 

Handelsland(H7)

woensdag 8 april 2020 woensdag 15 april 2020

De inhaal SO's Deze worden 

aangeboden via de 

mail, magister en 

de website van 

Dhr. Bos

30 maart t/m 3 april start SO om 

14.00 uur en om 

15.00 uur

een half uur later, dus om 

14.30 uur en om 15.30 uur

nsk1 S403 wordt digitaal op afstand 

afgenomen

Voorstel: 17 april 2020 11.00 uur 12.00 uur

met de inhalers wordt door de 

vakdocent een individuele afspraak 

gemaakt voor afname op afstand

nsk2 S403 wordt de toetsvorm veranderd 

in het maken van een werkstuk

Voorstel: wordt 31 maart of 

eerder opgestuurd 

vrijdag 10 april 2020

De praktische opdracht wordt op 

afstand afgenomen

Je krijgt de 

gegevens van een 

titratie en 

verwerkt deze in 

een verslag

wordt 2 april tijdens de les 

afgenomen

biologie geen toetsen meer, met de inhalers 

wordt door de vakdocent een 

individuele afspraak gemaakt

wiskunde S403 wordt digitaal op afstand 

afgenomen

dinsdag 14 april 2020 11.00 uur 12.00 uur

bte/btw S405 wordt aangepast, het wordt een 

thuiswerkstuk 

wordt 29 maart opgestuurd woensdag 8 april 2020

Rooster 4TL P.T.A. toetsen op afstand


