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Voorwoord
Geachte ouders en beste examenkandidaat,
Wij zijn een maand geleden begonnen aan het nieuwe schooljaar. Het
schooljaar waarin uw kind/jij het MAVO-diploma hoopt te behalen. Met dit
informatieboekje, waarin het officiële
examenreglement is opgenomen, willen wij de examenkandidaten en hun
ouders zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken m.b.t. de
schoolonderzoeken en het examen.
De klassementor, de schooldekaan en de directie zijn te allen tijde bereid de
nodige vragen te beantwoorden.
Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een succesvol jaar toe.
Met vriendelijke groet,
Directie en personeel
Mon Plaisir College Mavo

3

Regeling mondeling schoolonderzoek en werkstuk.
Het examen bestaat uit SO (mondeling en schriftelijk) en het centraal
schriftelijk eind-examen.
Deze regeling betreft de vakken Nederlands, Engels, Papiamento
en Spaans.
Datum van inlevering literatuurlijst: Uiterlijk 26 oktober 2018,
1.30 p.m.
Nederlands: 5 boeken (leesmap inleveren) 1 artikel: minstens 750
woorden.
Engels:
Onderdeel literatuur:
3 (jeugd) literaire boeken Niv. D
De kandidaat moet zijn persoonlijke reacties geven op het werk, zijn
boekkeuze verantwoorden, in het kort de inhoud van het boek weergeven
en kan een evaluatie en verdieping geven van zijn eigen leeservaringen in
de vorm van een leesdossier.
Onderdeel gespreksvaardigheid:
De kandidaten moeten een presentatie (van 5 min.) voorbereiden over een
onderwerp. Het moet bestaan uit 1 hoofdvraag en 3 deelvragen.
Spaans: 3 boeken:
1 onderwerp Min. 750 woorden: in de vorm van een presentatie. Leerlingen
moeten gebruik maken van een poster of powerpoint. Onderwerp moet
minimaal twee en een half A-4 bevatten (30 min. incl. voorbereiding tekst)
I.p.v. een onderwerp mag ook een film worden bekeken waarover
gesproken wordt.
Papiamento:
 Map cu e siguiente contenido:
 Resumen di 3 buki
 Articulo cu minimo 750 palabra
1. Fabula
3. Rima
6. Elfje
1. Poema
De titels van de boeken en van de artikelen,worden aan desbetreffende
leerkrachten opgegeven, samen met het netwerk!
Kopie van het artikel inleveren, maar niet op faxpapier!!!!!
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Het onderwerp/ artikel
De volgende regels gelden voor de vakken:
Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento.
Na de afgesproken datum kan het werk niet meer worden ingeleverd. Het
mondeling wordt dan afgenomen uitgaande van de titel van het (niet
ingeleverde) artikel. Zorg dat je zelf ook een kopie hebt van het werk.
De leesboeken:
Je mag niet hetzelfde boek/ dezelfde titel voor de verschillende talen lezen. De
boeken mogen niet vertaald zijn.
Beoordeling
Bij de talen:
A. hoe wordt de tekst gelezen en is de tekst begrepen.
B. de kwaliteit en kennis van de artikelen en hoe is de spreekvaardigheid
daaromtrent.
C. in hoeverre kent en begrijpt de kandidaat de boeken en hoe is de
spreekvaardigheid daaromtrent.
N.B. Is een boek niet gelezen of het onderwerp niet voorbereid, dan wordt het
evengoed toch gevraagd en beoordeeld.
Berekening:

1xA+2xB+2xC
5
Het behaalde resultaat geldt als cijfer voor SO3.
Veel success en begin nu aan je planning!
Regeling schriftelijk examen
De regeling voor het schriftelijk examen wordt in landsbesluit AB 1991 GT35
geregeld in hoofdstuk 5.
Voor het grootste deel komen deze regels overeen met die van de
regelingschoolonderzoek dat hiervoor uitvoerig is behandeld. Verschillen met
het schoolonderzoek zijn:
· De stof die geëxamineerd wordt, wordt niet gemaakt door de eigen
leerkrachten, maar door commissies die door de minister van onderwijs zijn
ingesteld, of ze komen uit Nederland.
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· Bij alle schriftelijke examens is een gecommiteerde betrokken. Deze wordt
door de minister aangewezen en is een leerkracht die in de
eindexamenklassen van het mavo lesgeeft. De gecommiteerde is een ter
zake kundige.
· Het cijfer voor het schriftelijk examen wordt (in onderling overleg)
vastgesteld door de examinator en de gecommiteerde.
· Bij bedrog wordt de kandidaat de (verdere) deelneming aan het schriftelijk
examen ontzegd.
· Bij enig ander handelen in strijd met de voorschriften kan de kandidaat
(verdere) deelneming worden ontzegd.
· Worden de laatste twee gevallen ontdekt na het schriftelijk examen, dan krijgt
de kandidaat geen diploma of het kan hem/haar worden onthouden.
Berekening en uitslag
Het eindcijfer voor een vak wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van
het cijfer van het schoolonderzoek tot op één decimaal.
Hoe het cijfer van het schoolonderzoek bepaald wordt, staat in de regeling
schoolonderzoek Mon Plaisir College, onder punt 7.
In een formule:
Gemiddeld SO cijfer + cijfer schriftelijk examen
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De uitkomst van deze berekening is het eindcijfer, dit wordt afgerond op het
dichtsbij liggende hele.
Een kandidaat is geslaagd als:
hij/zij voor al de examens een 6 of meer heeft behaald;
hij/zij voor één van de vakken een 5 heeft behaald en voor de overige vakken
een 6 of meer;
hij/zij twee 5-en heeft behaald,maar dan moet het totaal van de eindcijfers 36
of meer zijn;
hij/zij een 4 heeft behaald, maar het totaal moet dan 36 of meer zijn.
Indien een kandidaat voor welk vak dan ook een 3 heeft behaald, is hij/zij
gezakt.
Vrijstelling
Een kandidaat die gezakt is, verkrijgt een vrijstelling voor het vak/ de vakken
waarvoor een 7 of meer is behaald. Het cijfer voor het schoolonderzoek en het
eindexamen in dat vak moet dan wel tenminste 6,0 zijn. Deze vrijstelling geldt
slechts voor het jaar, volgend op dat waarin het examen is afgelegd.
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Herkansing
SO: Herkansing kan in 1 vak voor SO1 en SO2 om het cijfer te verbeteren.
Examen: Herkansing kan alleen in (1) vak,om:
A. examen te doen in een vak dat om een of andere reden nog niet gedaan is.
B. een cijfer op de lijst te verbeteren.
Het verzoek om in een bepaald vak herkansing te mogen doen, moet
schriftelijk worden aangevraagd bij de eindexamencommissie. Deze bepaalt
daartoe een dag. Is het verzoek dan niet binnen gekomen, dan wordt de
voorlopige uitslag definitief.
Diploma
Aan ieder kandidaat wordt een cijferlijst uitgereikt waarop de cijfers voor het
schoolonderzoek, het schriftelijk examen en de eindcijfers voor de vakken zijn
vermeld, alsmede de uitslag van het examen.
Ieder geslaagde kandidaat krijgt een diploma, met daarop vermeld de vakken
waarin hij/zij is geëxamineerd.
Duplicaten van diploma’s worden niet uitgereikt.
Het eindexamen
Het eindexamen wordt geregeld in art. 32 van de landsverordening voortgezet
onderwijs (AB 1989, GT 103) en nader uitgewerkt in het landsbesluit
eindexamens dagscholen VWO, HAVO, MAVO (AB 1991, GT 35)
Volgens dat laatste landbesluit (art. 14) bestaat het examen voor ieder vak uit
twee gedeelten:
A. het schoolonderzoek
B. een schriftelijk examen
In hoofdstuk 4 van het landsbesluit wordt het schoolonderzoek geregeld, in
hoofdstuk 5 het schriftelijk examen; hoofdstuk 8 regelt het herexamen en in
hoofdstuk 6 staan voorschriften over b.v. de uitslag en het diploma.
Allereerst geven we heel in het kort een idee waar het examen uit bestaat, voor
zover dit niet al bekend is gemaakt in de regeling mondeling schoolonderzoek
en de leerstofomschrijving.
Niet alles wordt door het landsbesluit geregeld, zodat iedere school een eigen,
aanvullende regeling opstelt.
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Hierna volgt de regeling schoolonderzoek Mon Plaisir College. Voor het gemak
zullen in deze regeling zaken vermeld worden die niet in het landsbesluit staan,
zodat een min of meer afgerond geheel ontstaat.
Wat houdt het examen in
Aan het eind van het derde leerjaar moet de leerling een profiel kiezen.
Hiervoor bent u al in het begin van klas 3 geïnformeerd. Als de leerling is over
gegaan en als het vakkenpakket voldoet aan de gestelde normen, wordt dit
vakkenpakket het examenpakket voor klas 4.
De kandidaat in klas 4 doet examen in 6 of 7 vakken.
De eisen voor ieder vak worden elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt deze
eisen in de bijlage leerstofomschrijving schoolonderzoek.
Voor sommige vakken wordt een mondelinge proef afgenomen. De regeling
hiervan vindt u in de bijlage regeling mondeling schoolonderzoek.
Voor deze mondelinge proef moet de kandidaat een werkstuk en/of een of
meer onderwerpen maken en/of een aantal boeken lezen.
Het is van groot belang om hiermee op tijd te beginnen en het goed te doen,
want dit vormt dus wel een onderdeel van het examen.
Bij enkele vakken (talen) vindt u in de leerstofomschrijving de woorden kijk- en
luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Wat houdt dat in?
Kijk- en luistervaardigheid:
de kandidaat krijgt 6 verschillende soorten beeld- en/of geluidsfragmenten met
35 – 40 vragen.
Schrijfvaardigheid: de kandidaat moet hier een tekst kunnen samenvatten,een
dictee kunnen schrijven, een verhaal afmaken, een brief schrijven of een aantal
items kunnen maken.
Regeling schoolonderzoek Mon Plaisir College
1.1 De eindexamencommissie
1.1.1 Het schoolonderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag afgenomen door de eindexamencommissie van het Mon Plaisir College.
1.1.2 De eindexamencommissie bestaat uit:
de directeur als voorzitter
de waarnemend directeur als secretaris
de leraren die in de eindexamen klassen de examenvakken geven.
1.1.3 gevallen van bedrog of andere onregelmatigheden (zie ook 10) gepleegd
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tijdens het schoolonderzoek, onwettig verzuim (zie ook 9) en eventuele
verschillen van mening dienen binnen 14 uur na het constateren van de
gebeurtenis schriftelijk bij de voorzitter van de eindexamencommissie te
worden vermeld.
De eindexamencommissie neemt vervolgens zo spoedig mogelijk een besluit
ten aanzien van het gemelde.
Besluiten van de eindexamencommissie worden met meerderheid van
stemmen genomen. Elk lid brengt een stem uit. Blanco stemmen of zich
onthouden van stemmen is niet toegestaan. Bij het staken van de stemmen
beslist de voorzitter.
1.2 Inrichting en organisatie van het schoolonderzoek
1.2.1 Voor alle vakken worden drie schoolonderzoeken afgenomen.
1.2.2 De kandidaten ontvangen voor 1 oktober de regeling van het
schoolonderzoek en een rooster waarin vermeld staat:
A
De manier waarop een proef wordt afgenomen:
schriftelijk, mondeling of d.m.v. een practicum
B
Een omschrijving van de stof die op de proef aan de orde komt;
C
De duur van de proeven
D
De dagen waarop de proeven gehouden worden.
1.2.3 Het schoolonderzoek wordt gehouden onder toezicht van de leerkrachten
van het Mon Plaisir College.
1.2.4. De directeur is verantwoordelijk voor de inrichting en organisatie van het
schoolonderzoek.
1.3 De examinatoren
1.3.1 De examinator is de leerkracht van wie de kandidaat in het examenjaar
les krijgt in het betreffende vak, of diens door de examencommissie aan te
wijzen vervanger.
1.3.2 De examinatoren zijn verantwoordelijk voor het schoolonderzoek in hun
vak.
1.3.3 Een mede-examinator is een leerkracht van het Mon Plaisir College.
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1.4 Het verloop van de schriftelijke proef
1.4.1 De examinator draagt samen met de mede-examinator zorg voor een
ordelijk verloop van de proef.
1.4.2 Bij elke proef wordt een presentielijst afgetekend, terwijl na afloop van de
proef de kandidaat zelf aftekent voor inlevering van het werk.
1.4.3 Laatkomers worden vanaf 30 minuten na de aanvang niet meer
toegelaten tot de betreffende proef. De kandidaat wordt door de surveillant
meteen naar de directie verwezen en de eindexamencommissie beslist over de
eventuele uitsluiting van de kandidaat van verdere deelname aan het
schoolonderzoek.
1.4.4 Kandidaten mogen binnen 45 minuten na aanvang van de proef het lokaal
waar de proef plaats vindt niet verlaten.
1.4.5 Gedurende 45 minuten na aanvang van de proef worden de opgaven niet
buiten het lokaal waar de proef plaatsvindt gebracht.
1.4.6 Gedurende de proef mag de kandidaat niet zonder toestemming van de
surveillant het lokaal verlaten.
1.4.7 Het werk wordt gemaakt op papier verstrekt door de directie en bevat
tenminste het examennummer en de naam van de kandidaat.
1.4.8 De kandidaat mag geen boeken, tabellen en andere hulpmiddelen
meenemen in het lokaal waar de proef wordt gehouden, behalve die waarvoor
de eindexamencommissie toestemming heeft
gegeven.
Alle persoonlijke en schoolartikelen moeten voor in het lokaal worden
geplaatst.
1.4.9 Het uitlenen door kandidaten aan elkaar van papier, schrijfgerei en
andere hulpmiddelen tijdens de proef is niet toegestaan.
1.4.10 Het gebruik van white-out is niet toegestaan.
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1.5 De afhandeling van een schriftelijke proef
1.5.1 De examinator deelt de kandidaten en de voorzitter van de
eindexamencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, het
cijfer van de proef mee.
1.5.2 Een exemplaar van de opgaven en normen, alsmede het gecorrigeerd
werk worden zo spoedig mogelijk bij de directie ingeleverd. Deze bewaart het
werk tot 1 april van het volgend schooljaar.
1.5.3 De kandidaat heeft tot uiterlijk een maand na de correctie van het werk
het recht tot inzage.
1.6 De mondelinge proef
1.6.1 Het schoolonderzoek kan voor een deel bestaan uit één of meer door de
kandidaat gemaakte onderwerpen, een werkstuk, een lijst van gelezen boeken
of een practicum.
1.6.2 Het onderwerp en/of het werkstuk wordt vastgesteld in overleg met de
examinator.
1.6.3 De kennis van de gelezen boeken en van de stof van het onderwerp en/of
werkstuk wordt tijdens een mondelinge proef getoetst. Dit wordt nader
uitgewerkt in de Regeling mondeling schoolonderzoek.
1.6.4 De mondelinge proef wordt afgenomen door de examinator. Deze wordt
hierin zoveel mogelijk terzijde gstaan door een mede-examinator.
1.6.5 De examinator deelt de kandidaat en de voorzitter van de
eindexamencommissie zo snel mogelijk het behaalde cijfer mee.
1.7 Beoordeling
1.7.1 De examinator gebruikt als cijfer voor iedere proef één van de cijfers 1
t/m 10 met de daar tussenliggende cijfers met één decimaal. Deze cijfers
hebben dezelfde betekenis als beschreven in art. 17, lid 6 van het landsbesluit
1991, GT 35.
1.7.2 Het cijfer voor het schoolonderzoek is het gewogen gemiddelde van alle
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proeven voor een bepaald vak. Dit cijfer wordt tot op tienden nauwkeurig
bepaald.
1.8 Bekendmaking cijfer schoolonderzoek
1.8.1 De cijfers van het schoolonderzoek worden uiterlijk één week voor de
aanvang van het schriftelijk examen aan de kandidaten meegedeeld. Dit
geschiedt d.m.v. een SO-kaart.
1.8.2 De ouders worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 dagen voor de
aanvang van het schriftelijk examen, door de eindexamencommissie Mon
Plaisir College schriftelijk op de hoogte gesteld van de cijfers die hun kind voor
het schooloonderzoek heeft behaald, ook door middel van een SO-kaart.
1.9 Absentie
1.9.1 Absentie tijdens het schoolonderzoek is alleen om zeer dringende
redenen geoorloofd. Het overlijden van één der ouders, een broer of zus van
de kandidaat of ziekte van de kandidaat zelf, is een geldige redden.
1.9.2 Als de kandidaat een geldige reden heeft om een proef niet bij te wonen,
moet dit vooraf aan de directie van de school worden gemeld. In geval van
ziekte moet de melding vergezeld gaan of gevolgd worden door een verklaring
van een arts. In deze verklaring moet duidelijk staan dat de kandidaat om
medische redenen niet aan dit deel van het examen kan deelnemen.
1.9.3 De eindexamencommissie Mon Plaisir College beslist in het geval van
wettig verzuim, na overleg met de kandidaat, wanneer en op welke manier een
gemiste proef zal worden ingehaald.
1.9.4 Een kandidaat die de in 9.2 genoemde verklaring niet overlegt, wordt
geacht onwettig afwezig te zijn geweest. Het in de afdeling 10 van deze regeling
bepaalde is dan van toepassing.
1.10 Uitsluiting van het schoolonderzoek
1.10.1 Als een kandidaat zich onttrekt aan één of meer onderdelen van het
schoolonderzoek of zich ten aanzien van een van de onderdelen heeft schuldig
gemaakt aan bedrog of enige andere onregelmatigheid, dan kan hem/haar de
verdere deelneming aan het schoolonderzoek worden ontzegd.
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1.10.2 Ontzegging van verdere deelneming aan het schoolonderzoek houdt
ontzegging van de deelneming aan het schriftelijk examen in.
1.10.3 Het besluit tot ontzegging van verdere deelneming wordt nadat de
betrokken kandidaat is gehoord, genomen door de eindexamencommissie.
1.10.4 De voorzitter van de eindexamencommissie stelt zo spoedig mogelijk
schriftelijk de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat, het
schoolbestuur en de inspectie in kennis van het besluit tot ontzegging aan
verdere deelneming.
1.10.5 Tegen de beslissing van de eindexamencommissie kan de kandidaat
(kunnen zijn ouders/ wettelijke vertegenwoordigers) in beroep gaan.
Hiertoe dient de kandidaat binnen 24 uur na de bekendmaking van de
beslissing tot ontzegging een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter van de
Beroepscommissie. De Beroepscommissie doet, na de kandidaat en de
voorzitter van de examencommissie gehoord te hebben, binnen een week na
ontvangst van het verzoek een uitspraak.
(Beroepscommissie Eindexamens S.P.C.O.A.)
P/a administratie SPCOA - Sabana Blanco 68-A—Oranjestad
1.11 Slotbepaling
1.11.1 In geval waarin voorgaande regeling niet voorziet beslist de directie, na
de eindexamencommissieleden gehoord te hebben.
Eerste periode
Vak: Nederlands Luister- en kijkvaardigheid
6 verschillende soorten beeld- en/of geluidsfragmenten met 35-40 vragen
Vak: Engels Luister- en kijkvaardigheid
2 videofragmenten en minimaal 3 audio teksten waarvan alle teksten
authentiek zijn. Inspreektijd zonder pauzes is tussen de 25 en 30 minuten.
Vak: Spaans
Luister- en kijkvaardigheid
Tijdsduur: 60 minuten
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Verschillende soorten beeld- en/of geluidsfragmenten met een totaal van 4050 punten.
Vak: Papiamento Luister- en kijkvaardigheid
Tres (3) texto di scucha (Auditivo):
Texto Auditivo (texto 1, 2, 3) Orienta riba preguntanan di texto , scucha texto y
contesta pregunta di texto.
Dos (2) texto di scucha y wak (Adiovisual):
Texto Audiovisual ( texto 4, 5) Wak y orienta riba e video, 1 minuut pa reparti e
trabow, wak e video y contesta e preguntanan simultaniamente.
Lo pone e procedura den e material di forma audiovisual. Pues e ta bira un solo
proceso pa e textonan auditivo y un solo proceso pa e textonan audiovisual.
SE1. Di Papiamento ta mantene 45 minuut di tempo pa ehecuta.
Vak: Wiskunde
deel 4A (9e editie): H2
deel 4B (9e editie): H6 en H8
Vak: Natuurkunde
Stoffen en materialen (dl 3-4: H4, H5)
Verbranden en verwarmen (dl 3-4: H2. H3)
Elektrische energie (dl 4: H2 par. 2.2 en 2.3)
Vak: Scheikunde Nova 4:
Hfdst 1 (par. 1,2,3,4, 5 en blz. 33 §1.6
Hfdst 2,behalve par. 4
Hfdst 3, behalve §3, 5 blz 85 ozon en CFK
Hfdst 4, behalve par.3: oplossen/indampen moleculaire stoffen (pagina 102 en
106) Waarneming en conclusie
Vak: Biologie
K4:
T1: organen en cellen + verrijkingsstof 3
K4,K6:
T2: ordening —> basisstof 1 + 8
K12, K10
T3: voortplanting en ontwikkeling
K13:
T4: erfelijkheid en verrijkingsstof 1
K6:
T5: evolutie —> basisstof 1
K11:
T6: regeling
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T7: zintuiglijke waarneming
+ vaardigheid om met opdrachten van stambomen te werken
Vak: Economie / M&O
Economie
Hfd 5.17 Steeds meer consumeren (WB Mod 1)
Hfd 19.17 Hoeveel productie kan het milieu aan? (WB
mod 3)
Hfd 19.18 Wie betaalt de rekening? (WB mod 3)
Hfd 9 Nu kopen, later betalen (WB mod 2)
Bedrijfsrekenen
Hfd 2.2 Rente
Bedrijfsadministratie Hfd 1 t/m 3.7
Hfd 4.1 t/m 4.6
Vak: Aardrijkskunde
De GEO – Internationalisering van kleding en schoenmarkten.
H2: § 4,5,6, H4-§10
Praktische opdracht Economie op Aruba.
Het PO wordt losgekoppeld van het vak en telt mee als extra cijfer.
Weging: (SE1+SE2+SE3) x 2 + PO
7
Vak: Geschiedenis
Bahul Staatsinrichting H3 en H4
Praktische Opdracht: Mentaliteitsgeschiedenis van Aruba
Het PO wordt losgekoppeld van het vak en telt mee als extra cijfer.
Weging: (SE1+SE2+SE3) x2 + PO
7

Tweede periode
Vak: Nederlands schrijfvaardigheid
Samenvatten en Taalverzorging

tijdsduur: 120 minuten

Bij het onderdeel samenvatten krijgt de kandidaat een artikel
van ongeveer 800 - 1000 woorden. Hiervan wordt door middel
van een voorgestructureerde opdracht een globale
samenvatting gemaakt.
Leerstof: Nieuw Nederlands (5e editie) deel 4 vmbo-gt Lezen:
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Samenvatten (blz. 224 – 228)
Bij het onderdeel taalverzorging krijgt de kandidaat ongeveer 75
spellings- en/of formuleringsitems te maken.
Leerstof: Nieuw Nederlands (5e editie) deel 4 vmbo-gt H. 1 t/m
H. 5 Taalverzorging
Vak: Engels schrijfvaardigheid
Grammatica en Brief
tijdsduur: 90 minuten
Bij het onderdeel grammatica krijgt de kandidaat artikel(en) met in totaal 60
items.
Bij het onderdeel brief krijgt de kandidaat een formele brief.
Leerstof: Verschillende methodes
Vak: Spaans
Grammatica en Schrijfvaardigheid
Tijdsduur: 120 minuten
Het schoolexamen bestaat uit 2 gedeeltes.
Het A-gedeelte zal bestaan uit drie teksten van elk dertig (30) punten.
Het B-gedeelte wordt van het A-gedeelte losgekoppeld. Dit zal bestaan uit
korte teksten als bijvoorbeeld het schrijven van een e-mail, een krantenartikel
of een whatsapp bericht. Dit
onderdeel is twintig (20) punten waard.
Het totaal aantal punten van het schoolexamen Spaans zal uitkomen op
honderdtien (110)
punten.
Vak: Papiamento
Carta Formal (e aña aki ta agrega cantidad di palabra (entre 75-100 palabra
di contenido))
Gramatica
Analisis Sintactico (Suheto, Predicado, Obheto Directo, Obheto Indirecto,
Complemento Adverbial di tempo, di luga y di modo)
Analisis Morfologico (Articulo defini y indefini, Sustantivo, Adhetivo, Particula
di Tempo, Verbo, Adverbio, Pronomber Personal, Pronomber Posesivo,
Pronomber Demostrativo, Preposicion, Conhuncion, Numeral defini,
Numeral indefini, Interheccion.)
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Vak: Wiskunde
deel 4A (9e editie): H1 en H4
deel 4B (9e editie): H7
Vak: Natuurkunde
Kracht en veiligheid (dl 4: H1, H4, H5)
Veiligheid en verkeer (dl 4: H1, H4, H5)
Praktische opdracht (Keuze thema SE1 en SE2)
Inleveren: wordt later bekend gemaakt
Vak: Scheikunde
Nova 4: H1 (par. 4,5,6,7)
H2 (par.4)
H3 (par. 3)
H4 (par. 3: oplossen/indampen moleculaire stoffen (blz 102 en 106)
Pag. 106)
H5
H6
Vak: Biologie
K9 4,5: B4: T5: voeding en vertering
T6: gaswisseling
K9, K4:
T7: transport
9.4 vl:
T8: opslag, uitscheiding en bescherming
Vak: Economie/ M&O
Economie
Hfd 15 Eerste produceren, dan verkopen (WB mod 3)
Hfd 16 Van grondstof tot consument (WB mod 3)
Kilometerprijs
Bedrijfsrekenen
Kostprijs stencils
Directe en indirecte kosten
Bedrijfsadministratie Hfd 5.1 t/m 5.4
Vak: Aardrijkskunde
De Geo – Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
H1: § 1,2,3
H2: § 4,5,6
H3: § 7
H4: §10
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Vak: Geschiedenis
Samenleving e Economie H 1
H2
H4
Derde periode
Vak: Nederlands
Mondeling examen
Vak: Engels
Mondeling examen/ Literatuur
Vak: Spaans
Mondeling examen
Vak: Papiamento
Mondeling examen
Vak: wiskunde
deel 3A (8e/9e editie): H3
deel 3B (8e/9e editie): H10
deel 4A (9e editie): H3 en H5
Vak: Natuurkunde
Licht en beeld (dl 3-4: H1)
Geluid (dl 3-4: H6)
Straling (dl 3: H6)
Electriciteit: schakelingen (dl4: H3)
En transformatoren (dl 4: H2 par. 2.4 en 2.5)
Vak: Scheikunde
Nova 4, H 7, 8, 9 + CFK
Vak: Biologie
K9:
T1: stofwisseling
K6:
T2: planten
K7:
T3: ecologie
K11:
v2.3 T9: gedrag + verrijkingsstof
· Praktische opdracht
18

SE1 (2X) + PO (1X) + SE2 (2X) + SE3 (2X) = gem. SO
Vak: Scheikunde
Nova 4:
H7
H8
H9
H3: §5, blz 85 Ozon en CFK
MAC-waarden
Waarnemingen en conlusies
7
Vak: Economie
Economie
Hfd 17 Arbeid in beeld (WB mod 3)
Hfd 18.13 Waarom werkloos? (WB mod 3)
Bedrijfsorganisatie
Ondernemingsvormen
Bedrijfsrekenen
Hfd 2.1 Afschrijvingen
Hfd 2.8 Indexcijfers
Stencil Vreemde valuta
Bedrijfsadministratie Hfd 5.5 t/m 5.10

Vak: Aardrijkskunde
Thema: - Nos Baranca:
H3: § 1,2,3,4
H4: § 1,2,3,4
H5: § 1,2,3,4
H6: § 1,2,3
Vak: Geschiedenis
Memo leerkatern De Koude Oorlog: paragraaf 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 en 11.
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