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ROOSTER 
TT2 

 GL-TL               
Algemene informatie 
 

❑ Wanneer wordt TT1 afgenomen? 
 Voor GL+TL van vrijdag  20 januari tot en met vrijdag 27 januari  ! 
    Alle lessen van leerjaar 4 vervallen op de genoemde dagen m.u.v. vrijdag 20 januari. Vrijdag 20 januari   

   starten alle reguliere lessen vanaf lesuur 2 voor leerjaar 4. 
❑ Dit rooster betreft alléén de theorievakken schriftelijke tentamens. Niet alle vakken doen in deze 

speciale week/dagen een tentamen. 
❑ In deze tentamenweek vinden ook de kijk- en luistertoetsen van En, Fa en Du plaats.  

Speciale aandacht voor het op tijd aanwezig zijn ! Er geldt bij de kijk- en luistertoetsen dat, als de 
toets eenmaal gestart is, je niet meer wordt toegelaten ook al ben je maar luttele seconden te laat.   

❑ In de bijlage vinden jullie een overzicht van de vakken wanneer TT1 zal plaatsvinden in week 4. 
Iedere dag staat ook aangegeven op welke lesuren een bepaald tentamen wordt afgenomen. 

❑ LET OP : vrijdag 20 januari start de kijk- en luistertoets Engels om 08.15 uur !! 
❑ Iedere leerling ontvangt een persoonlijk rooster voor deze TT1-week via MAGISTER. 

In Magister vinden jullie per dag de volgende informatie ; vak – lokaal – lesuur.  
Let op ; Aanvang is altijd  08.30 uur (lesuur 1 )  of 10.30 uur ( lesuur 3 ).            

❑ Controleer goed of voor jou alles klopt; eventuele fouten via je klassenmentor melden. 
 

 
Belangrijke informatie voor het schoolexamen 
 

❑ Zorg dat je je ”identiteitskaart “ (of leerlingenpasje) bij je hebt, bijvoorbeeld in je portemonnee.  
Heb je het niet bij je dan zal de surveillant dit noteren! ( elke keer 1 uur terugkomen!) 

❑ Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent voor het tentamen. 
❑ Afname vindt plaats in de lokalen 402, 405, 408, 411, 412 en gymzaal 702.   
❑ Jassen; (boeken)tassen enz. in de garderobe; zeker niet in het lokaal van de afname. 
❑ Je neemt alléén de toegestane hulpmiddelen (basispakket) mee naar binnen. Zie hieronder. 
❑ Ook telecommunicatieapparatuur(mobiel + smartwatch ) mag je niet mee naar binnen nemen! 
❑ Leg aan het begin van een schriftelijk examen je ‘identiteitskaart’ op je tafel. Aan de hand daarvan 

controleert de surveillant wie er wel of niet aanwezig is. Na afloop pasje meenemen. 
❑ Begin altijd met het invullen van je examennummer, je naam, de klas of het cluster. Schrijf ook de 

naam van de vakdocent boven het werk. 
❑ Je mag geen correctiemiddelen gebruiken. Maak het werk met zwarte of blauwe pen; tekeningen met 

potlood. 
❑ Werk duidelijk, rustig en netjes. Laat je werkplek netjes achter, dus ook na afloop je stoel aanschuiven! 
❑ Als je klaar bent leg je je werk (voor niemand leesbaar) en je opgaven op de hoek van je tafeltje. De 

surveillant kan dan zien dat je klaar bent en zal het werk innemen. Alleen op aanwijzing van de 
surveillant mag je het lokaal verlaten. Tot het tijdstip van vertrek mag je een meegebracht leesboek of 
studieboek (uiteraard van een ander vak) nemen om de tijd op te vullen. 

❑ Bij het verlaten van het lokaal voorkom je overlast door dat zachtjes te doen. Niet kletsen maar meteen 
de gang verlaten  via de trap bij lokaal 402. Je kunt in de aula wachten  of naar huis gaan. Het is niet 
toegestaan om in de gangen, bij de fietsenstalling of elders op het schoolterrein te blijven hangen. 

❑ Lees de spelregels in de examengids nog eens goed door. 
❑ Tenslotte heel veel succes toegewenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het secretariaat eindexamen,   
H.Heuts.  

 

Basispakket: 
- Pen(nen); potlood, gum 
- Zakrekenmachine 
- Geo-driehoek  
- Liniaal 
- Passer 
- Woordenboek Nederlands 
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Rooster TT2  vakken per dag    
 
 

Datum Dag tijdstip vak Opmerkingen

20-1-2023 Vrijdag 08.15 - 09.15 Engels

23-1-2023 Maandag 08.30 - 09.20 Nederlands

09.20 - 10.10 Nederlands

10.30 - 11.20 Bte/Bha

11.20 -  12.10 Bte/Bha

24-1-2023 Dinsdag 08.30 - 09.20 Wiskunde

09.20 - 10.10 Wiskunde

10.50 - 11.50 Frans

12.10- 13.50 VDBW

25-1-2023 Woensdag 09.20 - 10.10 Nsk2

10.30 - 11.20 Economie

11.20 -  12.10 Economie

12.40 - 14.20 VDBW

26-1-2023 Donderdag 08.30 - 09.20 Geschiedenis

09.20 - 10.10 Geschiedenis

08.30 - 09.20 Aardrijkskunde

09.20 - 10.10 Aardrijkskunde

10.30 - 11.20 Biologie

11.20 -  12.10 Biologie

12.40 - 14.20 VDBW

27-1-2023 Vrijdag 08.30 - 09.20 Nsk1

09.20 - 10.10 Nsk1

10.50 - 11.50 Du  


