
Planning klas 6  
Dec 2022-april 2023 

LET OP: AANGEPASTE 
VERSIE ( 30 jan 2023 ) 

 Cumulatief 
 (1400 min) 

Week 50 (10-11 dec) Introductie CPE-
onderwerpen 

Bekendmaking 
onderwerpen CPE 

 

Week 51 (17-18 dec) Voorbereiding CPE CPE: voorbereiding thuis 
door leerlingen (mindm, 
beeldenb, moodb) 

 

Kerstvakantie    

Week 2 (9-13 jan) 
6TE2 10/1 | 6TE4 11/1 

CPE eerste zitting CPE 1+2 (90 min) 90 

Week 3 (16-20 jan) 
6TE2 + 6TE4 19/1 

Toetsweek 2 SE kg/kb SE 2 (100 min)  

Week 3 (16-20 jan) 
6TE2 + 6TE4 20/1 

CPE tweede zitting aan 
einde toetsweek 

CPE 3+4+5 (135 min) 225 

Week 4 (23-27 jan) 
6TE2 27/1 | 6TE4 25/1 

CPE derde zitting CPE 6+7 (90 min) 
 

315 

Week 5 (30 jan- 3 feb) 
6TE2  3/2 | 6TE4 1/2 

CPE vierde zitting CPE 8+9 (90 min) 405 

Week 6 (6-10 feb) 
6TE2 10/2 | 6TE4 8/2 

CPE vijfde zitting CPE 10+11 (90 min) 495 

Week 7 (13-17 feb) 
6TE2 17/2 | 6TE4 15/2 

CPE zesde zitting  CPE 12+13 (90 min) 585 

Week 7 (13-17 feb) 
6TE2 15/16| 6TE4 16/17 

Theorieuur + extra uur CPE 14+15 (90 min) 675 

Week 8 (20-24 feb) VOORJAARSVAKANTIE   

Week 9 (27 feb -3 mrt) 
6TE2 3/3 | 6TE4 1/3 

CPE zevende zitting VR CPE 16+17 (70 min) 745 

Week 9 (27 feb – 3 mrt 
6TE2 1/2 | 6TE4 2/3 

Theorieuur + extra uur VR CPE 18+19 (70 min) 815 

Week 10 (6-10 mrt) 
6TE2 10/3 | 6TE4 8/3 

CPE zevende zitting CPE 20+21 (90 min) 905 

Week 10 (6-10 mrt) 
6TE2 8/9 | 6TE4 9/10 

Theorieuur + extra uur CPE 22+23 (90 min) 995 

Week 11 (13-17 mrt) 
6TE2 17/3 | 6TE4 15/3 

CPE achtste zitting CPE 24+25 (90 min) 1085 

Week 11 (13-17 mrt)  
6TE2 15/16| 6TE4 16/17 

Theorieuur + extra uur CPE 26+27 (90 min) 1175 

Week 12 (20-24 mrt) Toetsweek 3   

Week 13 (27-31 mrt) 
Wo 29 mrt  9.45-13.40 

Activiteitenweek 
CPE negende zitting 

CPE 28+29+30+31 (180 
min) 

1355 

Week 14 (3-7 april) 
6TE2 7/4 | 6TE4 5/4 

CPE tiende zitting CPE 32 (45 min) CPE  
Presentatie en afronding 

1400 

Week 15 (10-14 april) 
 

Inrichten EXPO zijbeuk: 
woensdag 12 april 13 uur 
 

Opening in aula:  
Vrijdag 14 april 16-18 uur 

 

Week 16 (17-21 april)  Tentoonstelling te 
bezoeken voor 
belangstellenden 

N.B. met OOP en stewards 
afspreken dat ze daar 
surveilleren tijdens pauzes 
zodat iedereen 
tentoonstelling kan 
bezoeken 

 



Week 16 Iedereen ruimt eigen werk 
op en neemt map en 
tekenspullen mee naar 
huis (denk aan vervoer) 

Donderdag uiterlijk 12 uur 
moet zijbeuk weer leeg 
zijn 

 

Noteer deze data goed in je agenda en zorg dat je geen afspraken plant tijdens examenzittingen. 
Mocht je onverhoopt tijdens een examenzitting afwezig zijn vanwege ziekte of andere 
geoorloofde reden dan kunnen deze uren ingehaald worden op vrijdagmiddag tijdens de 
atelieruren (144.30-16.30) 

 

N.B.!!! 

De examenzittingen zijn bindend! Deze planning moet in december doorgegeven worden aan de 

inspectie. Deze zittingen moeten geblokkeerd worden in het rooster, zodat op deze uren geen 

andere activiteiten ingepland kunnen worden!  

Indien de docenten tekenen zelf niet bij een examenzitting kunnen zijn wordt er een deskundige 

vervanger geregeld.  

Belangrijk aandachtspunt: er moeten 1400 minuten ingeroosterd worden voor de leerlingen als 

examen (CPE tekenen). Omdat we nu werken met een 45-minuten rooster in plaats van een 50 

minuten rooster, moeten er dus per cluster extra minuten ingeroosterd worden! Voor twee clusters 

zijn dat dus nog meer minuten. Deze uren zijn nu ingezet door vier keer een theorieuur uit te breiden 

met een lesuur, zodat er dus 2 x 45 min = 90 minuten extra in die week ingeroosterd worden. Deze 

uren zijn lichtoranje gekleurd.   

 

 


