
N.B. Het Examenreglement Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) kunt u vinden op de website 
www.csgwesselgansfort.nl, evenals het aanvullende PTA-reglement. 

 
BELANGRIJKE DATA   HAVO 5 en VWO 6  2019-2020 

 

DATUM WEEK ACTIVITEIT 

ma 9 september 37 7e en 8e  uur profielwerkstukmiddag H5 + A6 

wo 25 september 39 7e en 8e  uur profielwerkstukmiddag H5 + A6 

ma 7 oktober 2 middagen 41 deze week H5 + A6 2 profielwerkstukmiddagen i.o. met 
begeleidend docent 

wo 30 okt. t/m di 5 november 44/45 SE periode 1 

ma 25 november  2 middagen 48 deze week H5 + A6 2 profielwerkstukmiddagen i.o. met 
begeleidend docent 

ma 25 november 48 vóór 9.00 uur opgave herkansing SE periode 1 

do 28 november 48 14.30 uur herkansing SE periode 1 

ma 2 december  49 H5+A6: inleveren concept versie profielwerkstuk 

vanaf ma 6 januari 2 A6: start CPE beeldend 

di 7 januari 2 H5+A6: inleveren definitieve versie profielwerkstuk 

wo 15 t/m di 21 januari  3 /4 SE periode 2 

di 28 januari 5 7e + 8e uurgenerale repetitie presentatie profielwerkstuk 

ma 3 februari 6 vóór 9.00 uur opgave herkansing SE periode 2 

ma 3 februari 6 H5+A6 19.30 presentatie profielwerkstuk voor 
ouders/belangstellenden 

do 6 februari 6 14.30 herkansing SE periode 2 

ma 30 mrt t/m do 9 april  14/15 SE periode 3 

di 14  t/m wo 22 april 16/17 verplichte examentrainingen 

di 14 april 15 vóór 10.00 opgave herkansing maatschappijleer A6+H5  bij 
docent  

wo 15 april 15 8.30 herkansing maatschappijleer A6+H5 lok. 00 

do 16 april 15 8.30 inhaal SE’s zieke leerlingen 

di 21 april 17 15.30 cijfercontrole + exameninstructie  

wo 6 mei 19 proefexamen in gymzalen: 9.00 uur A6 / 12.30 uur H5 

do 7 t/m wo 20 mei 19+20+21 CSE 1e tijdvak  

wo 10 juni 24 uitslag CE 1e tijdvak / 15.00 leerlingen op school: voor 
voorlopige cijferlijst + herexamenformulier  

do 11 juni 24 uiterlijk 12.00: inleveren herexamenformulier CSE2 

ma 15 t/m do 18 juni  25 CSE 2e tijdvak  

vr 26 juni 26 uitslag CSE 2e tijdvak 
alle gezakte leerlingen van CSE1 (!) worden z.s.m. gebeld 

ma 29 juni 27 diploma uitreiking HAVO 19.30 uur  

wo 1 juli 27 diploma uitreiking ATHENEUM 19.30 uur 

 
 
N.B. Als niet alle dagen nodig zijn voor (SE)toetsen, wordt er op enkele dagen van de betreffende week nog les 
gegeven. Een en ander zal blijken uit het nader te publiceren rooster voor die week.  


