
 

 

 Beste leerlingen en ouders van 2 havo, 

 

We werken toe naar de afronding van dit schooljaar. In plaats van een toetsweek zijn de laatste 

toetsen over meer tijd verspreid om ze op voldoende afstand te kunnen afnemen. Vanaf 15 juni 

komen de leerlingen naar school en zal afname van de toetsen plaatsvinden volgens de richtlijnen 

van het RIVM. Hieronder vindt u een overzicht van de toetsen. In Zermelo is te zien op welk 

moment en waar de toetsen zullen plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. H.M. Trouw 

 

Overzicht toetsstof 2 havo per vak voor de eindtoetsen in Coronatijd. 

,  

Vak  Omschrijving toetsstof Weging 
toets 

   

Nederlands  
 

Leesvaardigheid blok 1 t/m 6 
Gele stukken theorie uit het boek, je aantekeningen en de 
theorie van het stencil. Oefenen met de digitale methode of 
www.cambiumned of uit de methode waar we op school uit 
werken. 

3 

Engels 
 

Tekstbegrip (leesvaardigheid) 

Oefenen met oude eindexamens VMBO-Kader 

3 

Duits 
 

Toets Leesvaardigheid CITO niveau vmbo BB. 

Tip: alle woordenschat van H4 en H5 nog een keer door te 

nemen. ZELF een woordenboek D-N meenemen. 

3 

Frans 
 

Eindtoets hoofdstuk 5  3 

Geschiedenis 
 

H4 (paragraaf 4.2 en 4.4) en H5 (paragraaf 5.1 t/m 5.3, incl. 
Verdieping) 

3 

Aardrijkskunde 
 

Hoofdstuk 8 paragraaf 1 t/m 4 
Lesboek, basisboek, werkboek, topo, begrippen, 
aantekeningen uit lessonup,.  
Leerdoelen staan per paragraaf in het werkboek en in 
lessonup aan het begin van iedere les. 

3 
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Meer details zijn op dinsdag 2 juni via de magister berichten 
functie gedeeld. Check je berichten in magister. 

Wiskunde 
 

H7 en H8 t/m 8.2 3 

Natuurkunde 
 

H3, alle paragrafen, van 3.1, 3.3, 3.4 de 'plus'. 
H7, paragraaf 1 en 2, van paragraaf 7.1 de 'plus' 

3 

Biologie 
 

8.1+8.2+12.1+12.2+12.3 3 

Tekenen 
 

Geen toets wel weektaken die becijferd worden nvt 

Handvaardigheid 
 

Geen eindtoets, wel weektaken die becijferd worden nvt 

   
 

 

 

 


