Examenstof:
Vak
NE

Niveau
BB + KB
TL

EN

BB + KB

Stof
Tekstverklaren, filmpjes en een
schrijfopdracht. Leren: documentje dat je
docent heeft uitgereikt.
Tekstverklaren, schrijfopdracht en
samenvatting.
Tekstverklaren en filmpjes + evt korte
schrijfopdracht

TL

Tekstverklaren

DUI

BB – KB TL

Tekstverklaren

WI

Alle hoofdstukken van je boek

MA2

BB – KB TL
BB + KB

BIO

BB en KB

Politiek ( hele boek )en criminaliteit ( hele
boek )
Thema’s uit leerjaar 3 :
Cellen – Voortplanting – Zintuigelijke
waarneming – Stevigheid en bewegen.
Thema’s uit leerjaar 4 :
Deel 1:
Thema Stofwisseling - Planten - Ecologie

TL

EC

NASK

Deel 2:
Thema Voeding en vertering –
gaswisseling – transport – Opslag,
uitscheiding en bescherming
Alle thema’s van “Biologie voor jou”, deel
3A, 3B ( behalve thema 8 ), 4A ( behalve
thema 4 ) en 4B

BB + KB

Begrippen en berekeningen uit hoofdstuk 1
tot en met 7 van Pincode

TL

Alle hoofdstukken en formules uit je boek.

BB

hoofdstuk 2, 3 ,5, 6, 7 en 8.

Opmerkingen
Woordenboek
toegestaan
Woordenboek
toegestaan
Woordenboek
EN/NE + NE/EN
toegestaan
Woordenboek
EN/NE toegestaan
Woordenboek
DU/NE en NE/DU
toegestaan
Rekenmachine
toegestaan

Hier heb je
samenvattingen
van.
Deze boeken heb
je nog.

Meenemen:
potlood – gum –
liniaal rekenmachine
Je kunt elk
hoofdstuk met de
examentraining
oefenen.
Rekenmachine
toegestaan.
Rekenmachine
toegestaan

-Binas
informatieboekje
(vmbo basis)
-Rekenmachine
(grafische
rekenmachine is
niet toegestaan)
-Nederlands
woordenboek
-Schrijfmateriaal
-Tekenpotlood

KB

TL
AK

TL

het hele boek van het 4de leerjaar,
behalve paragraaf 2 van hoofdstuk 1,
paragraaf 2 van hoofdstuk 6 en paragraaf
3 van hoofdstuk 11.
het hele boek van het 4de leerjaar
Module 4,5,6 (Water, Bevolking & Ruimte,
Weer & Klimaat)
Zowel het tekstboek als het werkboek.
Zie ook:
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2018aardrijkskunde-vmbo/2018/vmbotl/f=/aardrijkskunde_vmbo_2018_versie_2.pdf

GS

TL

Hoofdstuk 1 t/m 6 ( hele boek )

-Rood en blauw
kleurpotlood
-Liniaal met
millimeterverdeling
-Passer
-Geodriehoek
-Gum
-Binas 2de editie
Voor de rest: zie
BB
Binas 2e editie
Voor de rest: zie
BB
Schrijfmateriaal
- Tekenpotlood
- Blauw en rood
kleurpotlood
- Liniaal met
milimeterverdeling
- Passer
- Geo
- Gum
- Elektronisch
rekenapparaat
- Woordenboek
Nederlands
Woordenboek
toegestaan.

Een aantal sites om zelfstandig te oefenen:
https://oefenen.facet.onl en www.examenblad.nl ( alle vakken )
www.wiskunde-examens.nl

Alle info over je examen:
www.examenblad.nl ( officiële website )

www.mijneindexamen.nl

