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SCHRIFTELIJKE COLLEGE EXAMENS   VMBO 
 
dinsdag 8 juni   07.30 – 09.00 uur  Spaans schrijfvaardigheid  

Duits schrijfvaardigheid  
woensdag 9 juni  07.30 – 09.00 uur  maatschappijleer gem. deel  
donderdag 10 juni  07.30 – 09.00 uur  Engels schrijfvaardigheid  
 
CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS   VMBO 
 
maandag 14 juni  07.30 – 09.30 uur  Nederlands  
dinsdag 15 juni  07.30 – 09.30 uur  wiskunde  
woensdag 16 juni  07.30 – 09.30 uur  beeldende vakken  
donderdag 17 juni  07.30 – 09.30 uur  natuur- en scheikunde I  
vrijdag 18 juni  07.30 – 09.30 uur  economie  
 
maandag 21 juni  07.30 – 09.30 uur  natuur- en scheikunde II  
dinsdag 22 juni  07.30 – 09.30 uur  biologie  
woensdag 23 juni  07.30 – 09.30 uur  Engels  
donderdag 24 juni  07.30 – 09.30 uur  Spaans  
vrijdag 25 juni  07.30 – 09.30 uur  (Frans)  
 
dinsdag 6 juli   07.30 – 09.30 uur  aardrijkskunde  

geschiedenis  
vrijdag 9 juli   07.30 – 09.30 uur  Duits  
 
 
Als u meer dan één vak aflegt en deze volgens bovenstaand rooster op hetzelfde tijdstip zullen 
worden afgenomen, wordt voor één van deze vakken een ander moment gezocht of legt u het 
examen in quarantaine af.  
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Data schriftelijke examens HAVO  
 

SCHRIFTELIJKE COLLEGE EXAMENS  HAVO 
 

dinsdag 8 juni   07.30 – 10.00 uur  Nederlands schrijfvaardigheid  
woensdag 9 juni  07.30 – 09.30 uur  Spaans schrijfvaardigheid  

12.00 – 14.00 uur  Frans schrijfvaardigheid  
Duits schrijfvaardigheid  

donderdag 10 juni  07.30 – 09.30 uur  Engels schrijfvaardigheid  
12.00 – 13.00 uur  maatschappijleer gem. deel  

 
CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS  HAVO 
 
maandag 14 juni  07.30 – 10.00 uur  Frans  
dinsdag 15 juni  07.30 – 10.30 uur  bedrijfseconomie  
woensdag 16 juni  07.30 – 10.30 uur  Nederlands  
donderdag 17 juni  07.30 – 10.30 uur  natuurkunde  
vrijdag 18 juni  07.30 – 10.30 uur  economie  
 
maandag 21 juni  07.30 – 10.30 uur  scheikunde  
dinsdag 22 juni  07.30 – 10.30 uur  wiskunde A, B  
woensdag 23 juni  07.30 – 10.30 uur  biologie  
donderdag 24 juni  07.30 – 10.00 uur  Spaans  
vrijdag 25 juni  07.30 – 10.00 uur  Engels  
 
dinsdag 6 juli   07.30 – 10.00 uur  tehatex  

07.30 – 10.30 uur  geschiedenis  
woensdag 7 juli  07.30 – 10.30 uur  aardrijkskunde  
donderdag 8 juli  07.30 – 10.30 uur  (maatschappijwetenschappen) 
vrijdag 9 juli   07.30 – 10.00 uur  Duits  

 
 
Als u meer dan één vak aflegt en deze volgens bovenstaand rooster op hetzelfde tijdstip zullen 
worden afgenomen, wordt voor één van deze vakken een ander moment gezocht of legt u het 
examen in quarantaine af.  
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Data schriftelijke examens VWO 
 
SCHRIFTELIJKE COLLEGE EXAMENS  VWO 
 
dinsdag 8 juni   12.00 – 14.00 uur  Engels schrijfvaardigheid  
woensdag 9 juni  07.30 – 09.30 uur  Frans schrijfvaardigheid  

12.00 – 14.00 uur  Spaans schrijfvaardigheid  
donderdag 10 juni  07.30 – 09.30 uur  informatica  

12.00 – 13.00 uur  maatschappijleer  
vrijdag 11 juni  07.30 – 09.30 uur  Duits schrijfvaardigheid  

12.00 – 14.30 uur  Nederlands schrijfvaardigheid  
 
CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS  VWO 
 
maandag 14 juni  07.30 – 10.30 uur  Nederlands  
dinsdag 15 juni  07.30 – 10.30 uur  scheikunde  
woensdag 16 juni  07.30 – 10.30 uur  biologie  
donderdag 17 juni  07.30 – 10.00 uur  Engels  
vrijdag 18 juni  07.30 – 10.30 uur  wiskunde A, B, C  

 
maandag 21 juni  07.30 – 10.30 uur  economie  
dinsdag 22 juni  07.30 – 10.30 uur  natuurkunde  
woensdag 23 juni  07.30 – 10.30 uur  bedrijfseconomie  
donderdag 24 juni  07.30 – 10.00 uur  Spaans  
vrijdag 25 juni  07.30 – 10.00 uur  Frans  
 
dinsdag 6 juli   07.30 – 10.30 uur  geschiedenis  
woensdag 7 juli  07.30 – 10.30 uur  maatschappijwetenschappen  
donderdag 8 juli  07.30 – 10.30 uur  aardrijkskunde  
 
Als u meer dan één vak aflegt en deze volgens bovenstaand rooster op hetzelfde tijdstip zullen 
worden afgenomen, wordt voor één van deze vakken een ander moment gezocht of legt u het 
examen in quarantaine af. 
 
 

 

MONDELINGE EXAMENS 

Zaterdag 10 t/m vrijdag 16 juli 

Roosters zijn persoonlijk, voor iedereen anders. Deze worden in juni bekend gemaakt. 

 

Locatie: Vespucci College en Schroeder School 
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