
maandag 31-okt Frans (120) maandag 16-jan nw Duits kijk/luister (60)

maatschappijleer ( 60)

dinsdag 17-jan filosofie (90)

dinsdag 1-nov natuurkunde  (60) wiskunde (ab 90)/rek

economie (90)

woensdag 18-jan scheikunde (120)

woensdag 2-nov Kua (90) Duits literatuur (90)

wiskunde (a 90 b 90)/rek

donderdag 19-jan

donderdag 3-nov geschiedenis (60) beco (90)

biologie (90)

vrijdag 20-jan geschiedenis (60)

vrijdag 4-nov beco (90) biologie (90)

Nederlands (60)

maandag 23-jan natuurkunde (90)

maandag 7-nov middag Engels (90) Engels (75) kijk/luister

dinsdag 24-jan aardrijkskunde (90)

dinsdag 8-nov filosofie (60) economie (90)

aardrijkskunde (90)

woensdag 25-jan met A5 kuda (praktijk 120)

woensdag 9-nov scheikunde (90) O&O (praktijk 120)

O&O (praktijk 120)/ Nederlands (120)

kuda (90)

Duits presenstatie in te plannen door docent donderdag 26-jan kunst muziek kijk luister (60) 

Frans (120)

Engels presenstatie in te plannen door docent 

woensdag 29-mrt Nederlands (90) maandag 26-jun beco (90)

natuurkunde  (90) filosofie (90)

donderdag 30-mrt Engels (120) dinsdag 27-jun scheikunde (120)

aardrijkskunde (90) Duits (90)

vrijdag 31-mrt maatschappijleer (60) woensdag 28-jun Engels (90)

Frans (120) economie (90)

maandag 3-apr geschiedenis (90) donderdag 29-jun maatschappijleer (60)

scheikunde (120) Kua (60)

dinsdag 4-apr economie (90) vrijdag 30-jun wiskunde (ab 90)/rek

kua (60)/ aardrijkskunde (90)

O&O (praktijk 120)

maandag 3-jul geschiedenis (90)

woensdag 5-apr wiskunde (ab 90)/rek biologie (120)

filosofie (60)

dinsdag 4-jul Nederlands (120)

donderdag 6-apr beco (90) Frans (leestoets 120)/

Duits (90) O&O (praktijk 120)

vrijdag 7-apr biologie (120) woensdag 5-jul natuurkunde (90)

kumu (luister 90) /

Afrondingsweek 4 is niet herkansbaar

Nederlands mondeling nog in te plannen door sectie 

Frans mondeling nog in te plannen door sectie 

* toetsrooster onder voorbehoud van wijzigingen, kijk regelmatig op de site, bovenin staat versie/laatst bijgewerkt 

*handelingsdelen en praktische opdrachten staan niet in het toetsrooster

Afrondingsweek 4 vanaf 26 juni Afrondingsweek 3 vanaf 29 maart

Afrondingsweek 2 vanaf 16 januari Afrondingsweek 1 vanaf 31 oktober

Toetsrooster Havo 4 versie 14-02-2023

maatschappijleer (PO) stond in het toetsrooster als een toets maar is PO


