
 

 

Houtens, oktober 2019. 

 

Beste en leerlingen van klas 3TL en klas 4 BK/TL en ouders/verzorgers, 

Hieronder staan de roosters voor de eerste toetsweek. Het gewone lesrooster wordt 

vervangen door dit toetsrooster. Er zijn geen reguliere lessen.  

Het voorbereidingsuur is in drie lokalen. Je kan je daar in alle rust voorbereiden op 

de toets(en). Er is ook een docent aanwezig. Let op: de eerste toets begint om 9.20 

uur, en dat is een half uur eerder dan lesblok 2 in Magister.  

 

Overzicht toetsweek 1, leerjaar 3TL (E t/m G)           
(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de herfstvakantie) 

datum lesblok 1 

(8.30 - 9.10 uur) 

lesblok 2 

(9.20 - 10.30 uur) 

lesblok 3 

(11.20 - 12.30 uur) 

maandag  

4 november 
voorbereidingsuur Frans / nask 1 maatschappijkunde  

dinsdag  

5 november 
voorbereidingsuur Nederlands maatschappijleer  

woensdag  

6 november 
voorbereidingsuur wiskunde aardrijkskunde  

donderdag  

7 november 
voorbereidingsuur Geschiedenis / nask2 Engels 

vrijdag  

8 november 
voorbereidingsuur Duits biologie 

 

 

Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4BK (A t/m D)           
(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de herfstvakantie) 

datum lesblok 1 

(8.30 - 9.10 uur) 

lesblok 2 

(9.20 - 10.30 uur) 

lesblok 3 

(11.20 - 12.30 uur) 

maandag  

4 november 
voorbereidingsuur Nederlands 

Dienstverlening & 

Producten 

dinsdag  

5 november 
voorbereidingsuur economie -- 

woensdag  

6 november 
voorbereidingsuur wiskunde -- 

donderdag  

7 november 
voorbereidingsuur Engels Sportoriëntatie 

vrijdag  

8 november 
voorbereidingsuur biologie -- 

 



 

 

Overzicht toetsweek 1, leerjaar 4TL(E t/m H)             
(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de herfstvakantie) 

datum lesblok 1 

(8.30 - 9.10 uur) 

lesblok 2 

(9.20 - 10.30 uur) 

lesblok 3 

(11.20 - 12.30 uur) 

maandag  

4 november 
voorbereidingsuur Engels biologie 

dinsdag  

5 november 
voorbereidingsuur geschiedenis Duits / Nask1 

woensdag  

6 november 
voorbereidingsuur Nederlands 

economie / 

maatschappijkunde 

donderdag  

7 november 
voorbereidingsuur wiskunde sportoriëntatie 

vrijdag  

8 november 

voorbereidingsuur 

  
aardrijkskunde Frans / nask2 

 

Donderdag 14 november 9.00 uur moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de 

docenten. 

Je hebt tot vrijdag 15 november 23.59 uur de gelegenheid in te schrijven voor een 

herkansing van een toets. Intekenen gaat via Magister in de ELO, inschrijvingen.  

Herkansen doe je op woensdag 20 november, 5e lesblok. (het 6e lesblok vervalt): 

voor het lokaal zie Magister. 

Heel veel succes met voorbereiden. 

Het team van Houtens. 


