
 

 

 

 

 

 

Rooster tweede tijdvak VWO 2021 (onder voorbehoud) 

 

Het onderdeel schrijfvaardigheid/leesvaardigheid is bij de talen een verplicht onderdeel 

voor staatsexamenkandidaten. Zij leggen dit onderdeel af naast hun centrale examen voor  

de talen.  

 

dinsdag     8 juni 09.00 – 11.00 uur   Engels schrijfvaardigheid 
         

woensdag  9 juni 09.00 – 10.00 uur   Russisch elementair leesvaardigheid 

           Arabisch elementair leesvaardigheid 

  09.00 – 11.00 uur   Russisch schrijfvaardigheid 

           Arabisch schrijfvaardigheid  

           Turks schrijfvaardigheid  

           Frans schrijfvaardigheid 

  09.00 – 11.30 uur   Spaans elementair lees- en schrijfvaardigheid  

           Turks elementair lees- en schrijfvaardigheid  

           Italiaans elementair lees- en schrijfvaardigheid  

           Italiaans lees- en schrijfvaardigheid  

           Chinees elementair lees- en schrijfvaardigheid  

           Chinees lees- en schrijfvaardigheid  

           Fries schrijfvaardigheid 

  13.30 – 15.30 uur   Spaans schrijfvaardigheid  

   

donderdag   10 juni  09.00 – 10.00 uur   maatschappijleer gem. deel 

  13.30 – 15.30 uur   informatica 

           algemene natuurwetenschappen 

           natuur, leven en technologie 

 

vrijdag 11 juni 09.00 – 11.00 uur   Duits schrijfvaardigheid 

  13.30 – 16.00 uur   Nederlands schrijfvaardigheid  

 

maandag 14 juni 09.00 – 11.30 uur  muziek 

  13.30 – 16.30 uur  Nederlands 

 

dinsdag 15 juni 09.00 – 12.00 uur  geschiedenis 

  13.30 – 16.30 uur  scheikunde 

 

woensdag   16 juni 09.00 – 12.00 uur  Latijn 

  13.30 – 16.30 uur  biologie 

 

donderdag  17 juni 09.00 – 12.00 uur  filosofie 

  13.30 – 16.00 uur  Engels 

 

vrijdag    18 juni 09.00 – 12.00 uur  maatschappijwetenschappen 

  13.30 – 16.30 uur  wiskunde A, B, C 

  

maandag 21 juni 09.00 – 12.00 uur  kunst (algemeen) 

  13.30 – 16.30 uur  economie 

 

dinsdag 22 juni 09.00 – 12.00 uur  aardrijkskunde 

  13.30 – 16.30 uur  natuurkunde 

 

woensdag   23 juni 09.00 – 11.30 uur  Duits 

  13.30 – 16.30 uur  bedrijfseconomie 

      management & organisatie bezemexamen 

 

 



  

donderdag  24 juni 09.00 – 11.30 uur  Fries 

      Russisch 

      Arabisch 

      tehatex*  

  13.30 – 16.00 uur  Turks 

      Spaans*  

 

vrijdag    25 juni 09.00 – 12.00 uur  Grieks 

  13.30 – 16.00 uur  Frans 

 

 

 

 

Als u meer dan één vak aflegt en deze volgens bovenstaand rooster op hetzelfde tijdstip zullen 

worden afgenomen, wordt voor één van deze vakken een ander moment gezocht of legt u het 

examen in quarantaine af. 

 

*Gelijktijdig met de aangewezen vakken op 24 juni, worden tehatex vwo en Spaans vwo in het 

tweede tijdvak in principe op de scholen zelf afgenomen. Een kandidaat die zowel een CE in een 

aangewezen vak als een CE tehatex (vwo) of een CE Spaans (vwo) gaat doen, kan desgewenst 

beide CE’s afleggen op een staatsexamenlocatie. Bij de aanmelding via Mijn DUO geeft de 

examensecretaris dit door.  

 

 

 
 


