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  EXAMENBLAD.NL 

Verwondersessie 1. 

- Evenwicht in een organisme 
- Evenwicht in een orgaan en 
in een cel 
 
 

Verwondersessie 2. 
 
- Evenwicht in een 
populatie  
- Evenwicht  in een 
ecosysteem 
 
 

Verwondersessie 3. 
 
- Toets evenwicht  
succes 
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
- Maken basisstof 3 en 4 en 5 
Oefenen op biologiepagina.nl 
- Oefenen 3 examenopdrachten  

Check de leerdoelen. Ik kan: 

- Je kunt uitleggen wat 
evenwichten zijn in een 
populatie en in een 
ecosysteem.  
- Je kunt uitleggen wat 
evenwichten zijn in 
organisme, orgaan en in een 
cel  
 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Je weet hoe en wat je 
moet leren voor het examen 
biologie. 

- Je kunt uitleggen wat 
evenwichten zijn in een 
populatie en in een 
ecosysteem.  
- Je kunt uitleggen wat 
evenwichten zijn in 
organisme, orgaan en in een 
cel  
 
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

 
- Je kunt uitleggen wat 
evenwichten zijn in 
organisme, orgaan en 
in een cel  
 
 
 

  
- Je weet hoe je het beste kan  
gaan leren voor biologie 
- Je weet wat je gaat leren 
voor biologie. 
- Je weet wat je mag gebruiken 
tijdens het examen biologie 
 
 
Zie som voor handige 
documenten 
 
 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Maken en oefenen  
examenopdrachten  
 

Workshopsessies / Oefenstof 

Maken basisstof 1 en 2 
Oefenen op 
biologiepagina.nl 
Maken 3 
examenopdrachten  

Workshopsessies / Oefenstof  
 
- maken 5 
examenopdrachten 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
- proefexamen 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- In som staan 
documenten: hoe en wat 
je het beste kunt leren 
voor het examen. 
- Wat je mag meenemen 
en gebruiken tijdens het 
examen.  
 

Verwondersessie 4 
 
- Proefexamen  
Succes  
In som staan tips hoe je het 
beste kunt leren voor je 
examen (zie bijlage) 
 

Examen Biologie 

 donderdag 14 mei 2020 13:30-16:30  
1e tijdvak 
 
Succes met oefen en leren  
 
Tip: maak vanaf nu iedere dag een paar 
examenvragen 



 

 


