10 vmbo 20202021
PTA stof chronologisch, voor op je KOELKAST*
weeknr/ datum
vak
week 39 di 22 sept
aardrijkskunde
week 38 vr 18 sept 10d
biologie
week 38 vr 18 sept 10d
biologie
week 38 10e
nederlands
week 40 di 29 sept
profielwerkstuk
week 40 di 29 sept
profielwerkstuk
week 41 vr 9 okt
nederlands
week 41 vr 9 okt 10d
geschiedenis
week 41 vr 9 okt 10e
biologie
week 41 vr 9 okt 10e
biologie
week 43
HERFSTVAKANTIE
week 44
kunstvakken 2
week 45 (SE week 1)
nederlands
engels
duits
economie
nask1
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
kunstvakken 2
rekenen
week 46
profielwerkstuk
week 48 di 24 nov
profielwerkstuk
week 48 vr 27 nov 10e
maatschappijleer
week 49 vr 4 dec 10d
maatschappijleer
week 51
nederlands
week 51 wo 16 dec
nederlands
week 51 vr 18 dec 10e
geschiedenis
week 51 vr 18 dec 10d
maatschappijleer
week 52
KERSTVAKANTIE
week 53
KERSTVAKANTIE

onderwerp
praktische opdracht water
onderzoeksdosser ecologie & milieu
periodetoets ecologie, mens & milieu
spreekvaardigheid over gedicht of liedtekst
inleveren stagecontract
werkstuk deel 1
werkstuk over 2 boeken, opzet inleveren
periodetoets 1e wo en interbellum
onderzoeksdosser ecologie & milieu
periodetoets ecologie, mens & milieu

VERSIE 2, 21 sept
duur / plaats
SE nr. cijfer
bij examenbureau SE4
bij docent
SE8
60 min
SE9
5 min
SE7
bij examenbureau SE1
bij examenbureau SE2
mailen docent
SE5
60 min
SE3
bij docent
SE8
60 min
SE9

presentatie beeldend werk
bij docent
zakelijke brief + artikel
60 min
schrijfvaardigheid formele brief
60 min
schrijfvaardigheid
60 min
consumptie & arbeid, productie deel 1
90 min
veiligheid in het verkeer, contructies
120 min
verbanden, grafieken en vergelijkingen
90 min
sociale zekerheid en verzorgingsstaat/ staatsinrichting
60 min
in Nl en EU
water
90 min
stofwisseling en planten
60 min
kunstbeschouwing: voorstelling en zeggingskracht 60 min
rekentoets
60 min
STAGE, 35 uur verdeeld over 5 dagen
35 uur
werkstuk deel 1 + 2 inleveren
bij examenbureau
periodetoets politiek
60 min
periodeopdracht media en beeldvorming
bij examenbureau
inleveren voorlopige boekenlijst 8 gelezen boeken mailen docent
werkstuk over 2 boeken
bij examenbureau
periodetoets 1e wo en interbellum
60 min
periodetoets politiek
60 min

1

SE4
SE4
SE2
SE2
SE1
SE3
SE2
SE2
SE5
SE3
SE6
SE3
SE4
SE3
SE2
SE8
SE5
SE3
SE3

week 2 (SE week 2)

nederlands
biologie
duits
geschiedenis
nask1
wiskunde
aardrijkskunde
economie
kunstvakken 2
maatschappijleer
rekenen
week 3
nederlands
week 4 10d
nederlands
week 4 dag volgt later
engels
week 4 di 26 jan
duits
week 4 do 28 jan 10e
aardrijkskunde
week 4 vr 29 jan 10e
aardrijkskunde
week 4 vr 29 jan
engels
week 5 exacte dag volgt nog nederlands
week 6
kunstvakken 2
week 7 ma 15 febr 10d
profielwerkstuk
week 7 di 16 febr 10e
profielwerkstuk
week 7 vr 19 febr 10d
aardrijkskunde
week 7 vr 19 febr 10d
aardrijkskunde
week 8
VOORJAARSVAKANTIE
week 9 exacte dag volgt later maatschappijleer
week 9 di 2 mrt
profielwerkstuk
week 9 vr 5 mrt 10e
maatschappijleer
week 10 (SE week 3)
engels
duits
nask1
wiskunde
geschiedenis
aardrijkskunde
economie
biologie

samenvatting + leesvaardigheid
120 min
SE6
ademhaling en transport
120 min
SE5
leesvaardigheid
120 min
SE3
tweede wereldoorlog en koude oorlog
60 min
SE4
elektriciteit&schakelingen, energie
90 min
SE4
afstanden& hoeken, rekenen/meten/schatten, vlakke
120figuren
min + alle voorgaande
SE3
stof
bevolking en ruimte
105 min
SE6
Arbeid & productie 2e deel, overheid & bestuur
90 min
SE2
kunstbeschouwing: vormgevingsaspecten
90 min
SE7
pluriforme samenleving & werk
60 min
SE4
rekentoets
60 min
inleveren definitieve boekenlijst 8 gelezen boeken mailen docent
SE8
spreekvaardigheid over gedicht of liedtekst
5 min
SE7
gespreksvaardigheid
15 min
SE4
kijk- en luistervaardigheid
60 min
SE4
periodetoets weer en klimaat
60 min
SE8
periodeschrift weer en klimaat inleveren
bij examenbureau SE9
kijk- en luistervaardigheid
75 min
SE3
literatuur: mondeling examen gespreksvaardigheid15 min
SE8
presentatie thematisch werk n.a.v. oud examen bij docent
SE5
PRESENTATIE
15 min
SE5
PRESENTATIE
15 min
SE5
periodetoets weer en klimaat
60 min
SE8
periodeschrift weer en klimaat inleveren
bij examenbureau SE9
mondeling examen
15 min
SE5
inleveren werkstuk deel 1+2+3
bij examenbureau SE6
periodeopdracht media en beeldvorming
bij examenbureau SE2
literatuur schrijftoets
120 min
SE5
mondeling examen gespreksvaardigheid
15 min
SE5
geluid, verbranden, verwarmen, stoffen, materialen75 min
SE5
verbanden, ruimte meetkunde + alle voorgaande stof
120 min
SE4
staatsinrichting en overzicht na 1900 + CE onderwerp
120 min
SE5
weer en klimaat + herhaling andere CE stof
120 min
SE7
consumptie, arbeid&productie, overheid& bestuur, 120min
int. Ontw. Natuur & SE3
milieu
vertering & intern milieu & stevigheid
60 min
SE7
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week 11 t/m 16
week 12 10e
week 13
week 16 10d
week 17
week 18
week 19 ma 17 mei
week 19 di 18 mei
week 19 wo 19 mei
week 19 do 20 mei
week 19 vr 21 mei
week 20 di 25 mei
week 20 wo 26 mei
week 20 wo 26 mei
week 20 do 27 mei
week 20 vr 28 mei
week 21
week 23 ma 7 juni
week 25
week 28 dinsdag 13 juli

kunstvakken 2
LO2
kunstvakken 2
kunstvakken 1
alle vakken
kunstvakken 1
MEIVAKANTIE
MEIVAKANTIE
nederlands
wiskunde
aardrijkskunde
nask1
economie
geschiedenis
duits
biologie
engels
kunstvakken 2
EINDREIS
portfolio
CE vakken

kunstbeschouwing: thematisch
120 min
theorietoets
60 min
Centraal Praktisch Examen
12 klokuren
bouwkunde opdracht af (voor portfolio)
HERKANSINGEN, GEEN REGULIERE LESSEN
bouwkunde opdracht af (voor portfolio)

SE8
SE16
CE
SE3

Centraal Examen
13.30-15.30
Centraal Examen
13.30-15.30
Centraal Examen
9.00-11.00
Centraal Examen
13.30-15.30
Centraal Examen
13.30-15.30
Centraal Examen
9.00-11.00
Centraal Examen
9.00-11.00
Centraal Examen
13.30-15.30
Centraal Examen
13.30-15.30
Centraal Examen
13.30-15.30
bestemming nog nader te bepalen
porfolio inleveren (digitaal) portfolio@marecollege.nl
HERKANSING CE, rooster volgt later
DIPLOMA-UITREIKING!!!!

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

Niet opgenomen in bovenstaande lijst ivm gespreide toetsing:
trimester 1
biologie
onderzoeksdossier stofwisseling & planten
trimester 2
biologie
onderzoeksdossier ademhaling & transport
trimester 3
biologie
onderzoeksdossier vertering & intern milieu
trimester 2/3
economie
praktische opdracht economische artikelen
hele schooljaar
nask1
dossier
hele schooljaar
lichamelijke opvoeding afronden dossier, oriëntatieprogramma
hele schooljaar
lichamelijke opvoeding2 SE10 t/m 15: afsluiting in lessen
hele schooljaar
engels
taalvaardigheid
juni
portfolio
eindgesprekken
hele schooljaar
loopbaandossier (LOB) gemaakte opdrachten koppelen aan Qompas
* fouten en onvolledigheden voorbehouden, aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
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bij docent
bij docent
bij docent
bij examenbureau
in lessen

zie pta

SE3

SE2
SE4
SE6
SE4
SE6
SE1
SE's
SE6

4

5

