
Rooster tijdvak 3, centrale examens – begin juli 2021  
 

datum begin bb 1  
 

kb 1 gl/tl havo vwo 

di  
6 juli 

9.00u   eind: 11.00u eind: 12.00u eind: 12.00u 

 - - Nederlands  
muziek  
 

Nederlands 
kunst (b/d/d/m/a)2 

Nederlands  
Latijn 

13.30u   eind: 15.30u eind: 16.00u  

 - - nask 2 
geschiedenis  
aardrijkskunde 
 

tehatex  

    eind: 16.30u eind: 16.30u 

    scheikunde 
biologie 
geschiedenis-regulier 
3 

scheikunde 
natuurkunde 
geschiedenis 

       

wo  
7 juli 

9.00u   eind: 11.00u eind: 11.30u  

- - wiskunde muziek 
 

 

   eind: 12.00u eind: 12.00u 

   economie  
 

Grieks  
wiskunde B 
 

 13.30u   eind: 15.30u eind: 16.30u eind: 16.30u 

  - - biologie 
nask 1 
maatsch kunde 

natuurkunde 
aardrijkskunde  
wiskunde A 
filosofie 

biologie 
wiskunde A,C 
bedrijfseconomie 
m&o-bezem 
maatsch wetensch 
 

       

do  
8 juli 

9.00u   eind: 11.00u  eind: 11.30u 

- - economie  muziek  

 

    eind: 12.00u eind: 12.00u 

    wiskunde B kunst (b/d/d/m/a)2 
economie 
 

13.30u   eind: 15.30u eind: 16.00u eind: 16.00u 

- - Engels  
Frans  
 

Engels  
Frans  
 

Engels  
Frans  
 

   eind: 16.30u eind: 16.30u 

   bedrijfseconomie  
maatsch wetensch 
 

aardrijkskunde  
filosofie 

 
1 De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale 
examens die op een vast moment worden afgenomen. 
2 kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen) 
3 NB ‘regulier’ is ter onderscheid van het bezemexamen havo-geschiedenis; dit bezemexamen is op een ANDER 
tijdstip ingeroosterd. 

 
av = aangewezen vak 
 
Alle centrale examens van 6 juli, 7 juli en 8 juli worden op de scholen afgenomen. 
Op 9 juli worden de centrale examens in de aangewezen vakken afgenomen op staatsexamenlocaties. De 
overige centrale examens van 9 juli worden op de scholen afgenomen. 
  



 

datum begin bb 1  
 

kb 1 gl/tl havo vwo 

vr  
9 juli 

 afname op de scholen 

9.00u 
 

- - - - - 

13.30u - - eind: 15.30u eind: 16.00u eind: 16.00u 

Duits Duits 
Spaans 
 

Duits 
Spaans 

 eind: 16.30u  

 geschiedenis-
bezem 
 

 

       

vr  
9 juli 

 av = aangewezen vak - AFNAME OP STAATSEXAMENLOCATIES 

9.00u eind: 10.30u eind: 11.00u eind: 11.00u eind: 11.30u eind: 11.30u 

av Nederlands  
av Engels  
av biologie  
av nask 1  
av Turks  
av Arabisch  
av Frans  
av Duits  
av aardrijkskunde  
av geschiedenis  
 

av Nederlands 
av Engels 
av biologie 
av nask 1 
av Turks 
av Arabisch 
av Frans  
av Duits  
av aardrijkskunde  
av geschiedenis  
 

av Arabisch 
av Fries 
av Turks 
av Spaans 
av dans 
av drama 
av beeldend  

av Arabisch 
av Fries 
av Russisch 
av Turks 

av Arabisch 
av Fries 
av Russisch 
av Turks  
av tehatex 
 

 13.30u eind: 15.00u eind: 15.30u    

av wiskunde  

av economie 
av maatsch kunde 
av Spaans 

av wiskunde  

av economie  
av maatsch kunde  
av Spaans  
 

   

 
1 De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale 
examens die op een vast moment worden afgenomen. 
2 kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen) 
 
av = aangewezen vak 
 
Alle centrale examens van 6 juli, 7 juli en 8 juli worden op de scholen afgenomen. 
Op 9 juli worden de centrale examens in de aangewezen vakken afgenomen op staatsexamenlocaties. De 
overige centrale examens van 9 juli worden op de scholen afgenomen. 

 


