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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de leerlingen en aan de ouder(s)/verzorger(s) 

van klas 5 atheneum 

 

 

Mijdrecht, 21 april 2022 

 

 

Betreft: Praktisch Schoolexamen in de Hortus Botanicus Amsterdam; kenmerk 20220509-1932 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,  

 

Op vrijdag 20 mei as. gaan jullie naar de Hortus Botanicus in Amsterdam, waar jullie een 

afsluitend praktisch schoolexamen zullen uitvoeren; “SE met z’n twee in de Hortus”. 

 

Tijdens dit praktisch schoolexamen zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: 

Plantenfysiologie en –anatomie, ecologie, evolutie en assimilatie/dissimilatie.  

 

De “SE met z’n twee in de Hortus” gaat als volgt: 

➢ Jullie worden door de docent ingedeeld in duo’s. 

➢ Elk duo krijgt een vragenlijst; de vragenlijsten bevatten grotendeels verschillende vragen.  

➢ Elk duo start op een ander punt en maakt de vragen in de gegeven volgorde. 

➢ Je bent klaar als je al de jouw toegewezen opdrachten hebt volbracht OF als je vier klokuren 

gewerkt hebt. 

 

Jullie worden geacht op eigen gelegenheid (al dan niet met het OV) te gaan en worden om 

10.15u verwacht bij de hoofdingang van de Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan 2a te 

Amsterdam.  

Voor een routebeschrijving naar de Hortus (vanaf school), zie ANWB Reisplanner ov - route 

openbaar vervoer plannen. Stap op de fiets voor een sportief (en sneller) alternatief! 

 

Het programma start om 10.30u precies en duurt maximaal 4 klokuren. Vanaf 14.30u. staat het 

jullie vrij om Amsterdam in te gaan. 

 

Aanvullende regels: 

➢ Tijdens het examen mag per groep gebruik worden gemaakt van een BINAS. 

➢ Vanwege het examenkarakter en voor de testnauwkeurigheid is het verboden met andere 

duo’s te communiceren.  

➢ Als een groep nog bezig is bij de plaats waar je moet zijn, wacht je op ruime afstand, of je 

gaat vast door naar de volgende plek. 

➢ Mobiele telefoons en smarthorloges moeten worden ingeleverd. Bezit of gebruik tijdens de 

toets wordt aangemerkt als fraude. 

➢ Het cijfer van het examen telt voor beide groepsleden.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de sectie biologie, 

 

Sam Aakster en Menno Hijdra, 

docenten biologie 
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