Eindexamenrooster HAVO 2017
Bekendmaking normeringen en uitslagen:
In de regel vindt de bekendmaking van de normeringen en uitslagen plaats op:
 Eerste tijdvak:
woensdag 14 juni 2017 om 08.00 uur op www.cito.nl.
 Tweede tijdvak:
vrijdag 30 juni 2017 om 08.00 uur op www.cito.nl.
De meeste scholen maken de uitslag dezelfde dag bekend, meestal tussen 13.00 en 19.00 uur.

HAVO examen 2017 tijdvak I
datum

tijdstip

vak

Wo 10 mei

13.30-16.30

scheikunde

Do 11 mei

13:30-16:30

Nederlands

9:00-12.00

geschiedenis

13.30-16.00

Frans

9.00-12.00

aardrijkskunde

13:30-16.30

biologie

9.00-11.30

muziek

13.30-16.30

economie

9.00-12.00

filosofie

13.30-16.00

Engels

9.00-11.30

Duits

13.30-16.00

tehatex

9.00-12.00

kunst

13.30-16.30

wiskunde A, B

9.00-12.00

maatschappijwetenschappen

13.30-16.30

natuurkunde

13.30-16.30

management en organisatie

9.00-11.30

Fries, Russisch

13.30-16.00

Spaans, Turks, Arabisch

Vr 12 mei

Ma 15 mei

Di 16 mei

Wo 17 mei

Do 18 mei

Vr 19 mei

Ma 22 mei
Di 23 mei
Wo 24 mei

Disclaimer: Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor de perfecte voorbereiding op je
eindexamen, zie ook www.examencursus.com.
In dit document vind je de examendata zoals die door het ministerie van onderwijs zijn gepubliceerd. De SSL kan geen
verantwoordelijkheid dragen voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit document.

HAVO examen 2017 tijdvak II
datum

tijdstip
13.30-16:00

vak
Engels
Spaans
economie

Ma 19 juni
13:30-16:30

filosofie
maatschappijwetenschappen (en pilot)
Nederlands

13.30-16.00

Duits
Frans
geschiedenis

Di 20 juni
13.30-16.30

natuurkunde
scheikunde
wiskunde A (en bezem)

13.30-16.00

tehatex
aardrijkskunde

Wo 21 juni

biologie
13.30-16.30

kunst
management & organisatie
wiskunde B
Arabisch (aangewezen)

9.30-12.00
Do 22 juni

Fries (aangewezen)
Russisch (aangewezen)
Turks (aangewezen)

14.00-16.30

muziek (aangewezen)

14.00-17.00

wiskunde B bezem

Disclaimer: Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor de perfecte voorbereiding op je
eindexamen, zie ook www.examencursus.com.
In dit document vind je de examendata zoals die door het ministerie van onderwijs zijn gepubliceerd. De SSL kan geen
verantwoordelijkheid dragen voor eventuele fouten of onvolkomenheden in dit document.

