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Beste leerlingen (en meelezende ouders) van leerjaar 2, 

 

Van donderdag 5 juli t/m woensdag 11 juli is jullie toetsweek. Na deze week 

zijn er nog verschillende activiteiten, maar er zijn geen lessen meer. Dat 

betekent dat het tweede leerjaar op het HLZ dan echt afgesloten gaat worden. 

Echt afgelopen is het schooljaar pas op donderdag 19 juli. Dan krijg je ook je 

rapport. Let goed op je rooster de komende weken! 

Zorg ervoor dat je in de toetsweek je rust neemt en de toetsen goed 

voorbereidt. Het is niet verstandig om allerlei andere activiteiten tussendoor te 

plannen. Na de toetsweek heb je alle tijd om leuke dingen te gaan doen!  

Nog even een paar weken de schouders eronder en dan kunnen jullie een 

heleboel weken heerlijk gaan ontspannen! 

We wensen jullie allemaal, mede namens de mentoren, heel veel succes. 

 

René Donker en Jack Bijsterveld 

Afdelingsleiding leerjaar 2 

 
 



Rooster toetsweek LJ 2 

Do 9.00-10.15 uur Frans   

Vr  9.00-10.15 uur Aardrijkskunde  11.00 - 12.15 uur Spaans 

Ma 9.00-10.15 uur Techna  11.00 - 12.15 uur Duits 

Di 9.00-10.15 uur Wiskunde   

Wo 9.00-10.15 uur Engels   

 H2A.1     0.22 H2C.1     1.12 V2B.1     0.12  

 

 
H2A.2     0.23 H2C.2     1.15 V2B.2     0.15  

 H2B.1     1.10 V2A.1     1.10 V2C.1     1.20  

 H2B.2     1.11 V2A.2     1.11 V2C.2     1.21  

 

 



Belangrijke data na de toetsweek: 

Let op! Naast deze dagen kunnen er ook andere momenten zijn dat je op 

school wordt verwacht. Dit krijg je ruim van te voren te horen. 

Je mag er dus nog niet zo maar vanuit gaan dat je de overige dagen vrij bent.  

 

Inhaaldag toetsen 

Donderdag  12 juli is een geplande inhaaldag voor leerlingen die toetsen 
hebben gemist in de toetsweek met een goede reden. De afdelingsleider moet 
hier wel altijd toestemming voor geven.  
 

Klassenuitje: 

Op vrijdag 13 juli staat er een klassenactiviteit gepland. Wat je gaat doen, 

bespreken jullie met de mentor in de les 

 

Toetsen ophalen 

Op maandag 16 juli kun je tussen 8:30 en 09:15 uur naar school komen om je 

toetsen van de toetsweek in te zien en op te halen. Dit is niet verplicht, maar 

voor sommige leerlingen zeker heel handig. Alle docenten zitten in een ander 

lokaal. Dit kun je vinden, beneden in de hal. Je gaat dan langs jouw docenten 

om je resultaten op te halen.  

 

Rapportvergaderingen 

Op maandag 16 en dinsdag 17 juli zijn de rapportvergaderingen voor de 

onderbouw. Je mentor spreekt van te voren met je af wanneer je bericht krijgt 

over de uitslag van de vergadering. Alleen de leerlingen die niet doorkunnen op 

het niveau waarop ze nu zitten, zullen worden gebeld. 

 

Eindfeest 

Op dinsdag 17 juli is het eindfeest voor de hele school! Dit spektakel is in de 

Escape op het Rembrandtplein  in Amsterdam. Het feest start tussen 20.00 uur 

en 20:30 uur en voor jullie doorgaan tot 23:30 uur. Kaartjes kan je alleen kopen 

op school en wel op dinsdag 26 en woensdag 27 juni, tijdens de pauzes in de 

centrale hal. Een kaartje kost €10,-  Vergeet geen geld mee te nemen voor het 

ophangen van je jas/tas en om wat te kunnen drinken.  TIP: Maak van je 

garderobe nummer een foto!  

 



Boeken inleveren 

Op donderdag 19 juli komt iedereen zijn boeken inleveren. Dit gebeurt in het 

tekenlokaal. Je zorgt dat je al je boeken (geen werkboeken), zonder kaftpapier, 

meeneemt. Dit gaat volgens een vast schema: 

 

V2A en V2B om 9:45 uur 

V2C om 9:55 uur 

H2A en H2B om 10:05 uur 

H2C om 10:15 uur 

U2A om 10:25 uur 

 

Rapporten ophalen 

Aansluitend aan het inleveren van je boeken komen jullie je rapport ophalen. 

Van je mentor hoor je naar welk lokaal je toe mag gaan. 

 

Na het ophalen van je rapport heb je officieel vakantie!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Afspraken voor de toetsweek 

 

- Je zit volgens de plattegrond die geldt tijdens de toetsweek. 

- Kom op tijd voor de toetsen. Je dient minimaal 5 minuten voor aanvang 

aanwezig te zijn in het lokaal. 

- Zet je mobiele telefoon helemaal uit. Deze is niet zichtbaar 

- Je mag een toets alleen maken met een blauwe of zwarte pen. 

- Zorg er voor dat je voldoende reserve pennen mee hebt. 

- Neem alles mee wat je nodig hebt voor de toets (bv geodriehoek, potlood, 

rekenmachine etc.) 

- Wanneer je klaar bent met een toets, blijf je stil zitten totdat iedereen klaar 

is, zodat iedereen ongestoord kan werken aan de toets. 

- Neem iets te lezen/leren mee, zodat je stil kan zitten als je klaar bent. 

- Toetsen duren 60 minuten 

- Leerlingen met een faciliteitenkaart (dyslexie, etc.) hebben 15 minuten 

langer de tijd. 

- Als je ziek bent, moet dit voor 8:00 gemeld zijn bij school. 

- Wanneer je weer beter bent, neem dan altijd een geel briefje mee van je 

ouders. 

- Gemiste toetsen moeten worden ingehaald op donderdag 13 juli. 

- Spieken is absoluut verboden in welke vorm dan ook.  

 

 

 

 

 

 

  



Tips voor het leren van de stof van de toetsweek 

 

- Lees dit boekje goed door, zodat je precies weet wat je moet doen voor elk 

vak 

- Maak een goede weekplanning voor jezelf. Start daar vandaag al mee. Stel 

van te voren vast hoeveel tijd je aan elk vak wilt besteden. 

- Verdeel de tijd goed en besteed elke dag ongeveer even veel tijd aan het 

voorbereiden van de toetsen. 

- Begin altijd al in de middag met leren, zodat je in de avond nog tijd over 

hebt voor ontspanning (een boek lezen of iets dergelijks) 

- Ga niet leren vlak voordat je naar bed gaat, of heel vroeg in de ochtend. 

- Spreid de stof van elk vak over meerdere dagen. Herhaal iedere volgende 

dag eerst wat je hebt geleerd, voordat je aan een nieuw hoofdstuk begint. 

- Neem na ieder uur leren een korte pauze. 

- Wanneer je alles goed hebt geleerd, wacht dan een paar uur en laat je 

overhoren. 

- Zorg er voor dat je tijdens het leren geen afleiding hebt. 

(tips: Zet de TV uit, zet je telefoon uit, zet je iPad op vliegtuigmodus en ga 

in een ruimte zitten waar je alleen bent) 

- Van je fouten kan je leren. Kijk goed naar oude toetsen, SO’s en je gemaakte 

huiswerk, zodat je hiervan kan leren. 

- Leer altijd zeer verschillende vakken achter elkaar (bv nooit Frans en Engels 

meteen na elkaar) 

- Leer de dag voor de toetsen altijd als laatste de toetsen die je de dag erna 

hebt. 

  



Tips voor bij het maken van de toetsen 

 

- Kom ruim op tijd. Dit voorkomt gehaast en zorgt er voor dat je de volle tijd 

kan gebruiken die staat voor de toetsen. 

- Lees de toets eerst goed door. Vaak staat er nuttige informatie aan het 

begin van de toets. Lees dit eerst door, voordat je vragen gaat stellen. 

- Wanneer je er bij een vraag echt niet uitkomt, sla deze dan even over en ga 

verder met de rest van de toets. Deze vraag kan je dan aan het einde nog 

een keer maken.  

- Kijk goed of je de hele toets hebt gemaakt. Altijd voor en achterkant van de 

toets bekijken. 

- Lever je werk pas in als je het goed hebt nagekeken. Kijk of je niets bent 

vergeten, geen kleine foutjes hebt gemaakt etc. 

                             

                                

 

 

 

 

 

 
 



Frans (donderdag 5 juli 09.00 – 10.15 uur) 

De stof voor het eindproefwerk bestaat uit 2 onderdelen: 

1. Schrijfopdrachten (herhaling) 

(een gesprek of een briefje te schrijven in het Frans) 

Hiervoor moet je het volgende kunnen: 

- de verleden tijd kunnen gebruiken: passé composé (TR 33, 34) 

- de verleden tijd kunnen gebruiken: imparfait (TR 36) 

- Vertellen over je vakantie, het weekend (étape 1, 3 + 4) 

- Vertellen wat je hebt gedaan, waar je bent geweest (étape 1) 

- Iemand beschrijven (karakter, uiterlijk) (étape 4) 

- Verschillende dingen beschrijven en met elkaar vergelijken(étape 5) 

- De werkwoorden op ER en de onregelmatig werkwoorden (avoir, 

être, aller, faire) vervoegen in de présent, passé composé en 

imparfait 

 

2. Leesopdracht  

Tekst étape 9 (een tekst in het Frans te lezen en vragen in het 

Nederlands te beantwoorden)               

 

Bonne chance pour votre épreuve! 

 

  



Aardrijkskunde (vrijdag 6 juli 09.00 – 10.15 uur): 

De stof voor het eindproefwerk: 

Vaardighedentoets over alle vaardigheden die zijn geleerd in het tweede jaar. 
Zie hiervoor per hoofdstuk in je opdrachtenboek de vaardighedenparagraaf die 
steeds tussen paragraaf 1 en 2 in staat.  Ook de theorie die in deze paragrafen 
aan bod komt hoort bij de toetsstof, dus zorg dat je het zowel kent als kunt!  

- Hoofdstuk 1: Wereldbeelden, kaartprojecties en Schaal  

- Hoofdstuk 2: Hoogteligging en reliëf, Hoogtelijnen 

- Hoofdstuk 3: Schaal en Afstanden, Google maps  
 
Je moet je eigen Grote Bosatlas meenemen naar de toets!! 

Dat mag de 53e, 54e of zelfs de 55e druk zijn. 
 
Succes namens de sectie Aardrijkskunde 

 

  



Spaans (vrijdag 6 juli 11.00 – 12.15 uur): 

De stof voor het eindproefwerk: 

Exámen de español – toetsweek periode 3 

Unidades 4 & 5 

Wat moet je goed leren? 

Al jouw aantekeningen van je aantekeningenschrift ook van de vorige hoofdstukken. 

(hoe je meervoud maakt, de bepaalde lidwoorden (= el, la, los, las), de onbepaalde 

lidwoorden (= un, una, unos, unas), de werkwoorden: ser, tener, llamarse, regelmatige 

werkwoorden, bijzonder werkwoord gustar, de ontkenning, de plaats van het bijvoeglijk 

naamwoord, beschrijven van uiterlijk en karakter, de schoolvakken…) 

WRTS lijsten (ook achterin de readers te vinden) 

Unidad 4 Unidad 5 

(spa-ned, ned-spa) 

 Los interrogativos (de vraagwoorden) – 
herhaling, reader p. 29 

 El tiempo libre (de vrije tijd), reader p. 30 

 Los días de la semana (de dagen van de 
week ) – herhaling, reader p. 31 

 frequencia (zeggen hoe vaak je iets doet) 
– reader p. 32 

 la rutina diaria (de dagelijkse routine) – 
reader p. 33 

 werkwoordenlijst regelmatig – AR, 
reader p. 34 

 werkwoordenlijst regelmatig – ER, 
reader p. 36 

 werkwoordenlijst regelmatig – IR, reader 
p. 37 

 la hora (de klok) – herhaling, reader p. 
35 

 Las asignaturas (de vakken), herhaling, 
reader p. 38 

 Frases útiles (handige zinnen), herhaling 
reader p. 39 

 

(spa-ned, ned-spa) 

 Los meses del año, reader p. 45 & 46 

 El cumpleaños, reader p. 34 & 35 

 Los colores, reader 43 & 44 

 El centro comercial, reader p. 31, 32, 
33 

 La ropa p. 36, 37, 38  

 La tienda de ropa, p. 39, 40, 41 & 42 

 Onregelmatig ww. Estar, reader p. 49 

 WW estar & tijdelijke eigenschappen, 
reader p. 50 & 51 

 Materiales y estampados, reader 47 & 
48 

 Onregelmatig ww. Hacer, reader p. 52 

 Onregelmatig ww. Ir, reader p. 53 

 Onregelmatig ww. Jugar, reader p. 54 

 Onregelmatig ww. Poder, reader p. 55 

 Onregelmatig ww. Querer, reader p. 
56 

 Onregelmatig ww. Saber, reader p. 57 

 Onregelmatig ww. Salir, reader p. 58 

 Onregelmatig ww. Venir, reader p.59 

 

  



Nieuwe aantekeningen en het tekstboek – Je kent en kunt : 

 Je kunt iets vertellen over jouw hobby’s (TB p. 56, 61 & aantekeningen) 

 Je kent regelmatige, wederkerige en onregelmatige werkwoorden in het Spaans 

 Zeggen dat je het ergens mee eens bent – también y tampoco (aantekeningen en TB. 
Blz 56) 

 Je kunt vertellen hoe vaak en wanneer je iets doet (aantekeningen en tekstboek pag. 
57, dagen van de week en frecuencia) 

 Iets vertellen over jouw dagelijkse routine (aantekeningen, blz 57 

 De kloktijden (zeggen hoe laat het is en wanneer iemand iets doet – es/son la(s) en a 
la(s)…  aantekeningen en tb blz 58) 

 Zeggen dat je iets leuk, heel leuk of interessant vindt, of juist niet (gustar, encantar, 
interesar – aantekeningen en blz 60 tb en reader blz 14) 

 Zeggen wanneer je jarig bent (maanden, getallen) en welke cadeautjes je leuk vindt 
(el cumpleaños) 

 Iemands kleding beschrijven (kleding, kleuren, materiaal) 

 Iets kopen in een kledingwinkel (woordenlijst, aantekeningen en blz 70 TB) 
 

 

Oefeningen die je thuis of in de klas hebt gemaakt  

Neem alle oefeningen nog een keer goed door, vooral die oefeningen waar je fouten in hebt 

gemaakt.  

 

Hoe ziet de toets eruit? 

Je krijgt een gedetailleerd overzicht voor de toetsweek 

 

Begin op tijd met leren! Als het goed is doe je dit de hele periode al en heb je voor de 

toetsweek niet veel werk. 

 

Kom je er niet uit, mail ons dan of kom even langs! 

GER@hlz.nl//SBL@hlz.nl 

 

  



Techna (maandag 9 juli 09.00 – 10.15 uur): 

De stof voor het eindproefwerk voor V2A en V2B: 

- Hoofdstuk 7, krachten.  

 

De stof voor het eindproefwerk voor V2C: 

- Hoofdstuk 6, elektriciteit.  

 
 
 
 
 
 
 
Duits (maandag 9 juli 11.00 – 12.15 uur): 
 
Een leestoets met teksten die aansluiten op de thema’s van H5 en H6. In de les 

hebben jullie gedurende de afgelopen periode het bijbehorende idioom 

geleerd en geoefend met soortgelijke teksten.  

 

 

 

 

 

 

 

Wiskunde (dinsdag 10 juli 09.00 – 10.15 uur): 

De stof voor het eindproefwerk: 

- Hoofdstuk 7 (excl. paragraaf 7.1) 

- Hoofdstuk 8 (excl. paragraaf 8.4B en 8.5B) 
  



Engels (woensdag 11 juli 09.00 – 10.15 uur) 

De stof voor het eindproefwerk: 

1. Alle aantekeningen uit je schrift over de grammatica en stones. 
 

2. Tekstboek hoofdstuk 5 

1. Bladzijde 74  stone 13 : asking questions in a shop and answering questions in a 

shop’ 

2. Bladzijde 75  grammar: present perfect and past simple 

(ook de onregelmatige werkwoorden rijtjes op blz 163! De past simple moet je 

vragens, ontkennend en bevestigend kunnen maken!) 

3. Bladzijde 78  stone 14: describing things 

4. Bladzijde 78  stone 15: arranging a sale 

5. Bladzijde 79  grammar: future: present continuous 

6. Bladzijde 79  grammar: word order (woordvolgorde) 

 

3. Tekstboek hoofdstuk 7 

1. Bladzijde 106  stone 19: asking for detailed information and giving detailed 

information 

2. Bladzijde 107  grammar: WH-questions in the past simple 

3. Bladzijde 110  stone 20: giving your opinion on media 

4. Bladzijde 110  stone 21 : making predictions 

5. Bladzijde 111  grammar: conjunctions (voegwoorden) 

6. Bladzijde 111  grammar: ‘if-sentences’: facts and likely situations 

We gaan ervan uit dat je de present simple en present continuous (leerjaar 1) goed kent 

qua vorm en gebruik! Is dit niet het geval, is het verstandig deze vormen nog even te 

herhalen! 

4. Werkboek 

Neem alle oefeningen nog een keer door. Vooral diegene die je in de klas hebt gemaakt. 

 

5. Vocabulaire en teksten 

Het is zeer verstandig om de woordjes van de hoofdstukken nog eens door te lezen en 

ook de teksten uit de hoofdstukken die je hebt moeten bestuderen.  

 

6. Bonus = leuk 

Denk aan onze lessen, welke onderwerpen hebben we behandeld in de lessen? Welke 

activiteiten hebben we gedaan? Welke cultuur feitjes heb je geleerd en welke landen 

hebben we gezien in de lessen.  

 

7. Succes! 

Begin op tijd! Goed plannen is echt heel erg belangrijk. Kom je ergens niet uit of heb je 

vragen, mag je altijd even bij me binnenlopen in mijn lokaal of een mailtje sturen op  / 

LIM@hlz.nl / SINJ@hlz.nl  / SBL@hlz.nl /  

mailto:LIM@hlz.nl
mailto:SINJ@hlz.nl
mailto:SBL@hlz.nl

