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CE-2017 Verdeling over de  gymzalen       

datum aantal leerlingen datum aantal leerlingen
4 vmbo 5 havo 6vwo totaal 4 vmbo 5 havo 6vwo totaal

10-mei 43 63 106 17-mei 46 46
woensdag sk ne woensdag du
middag gym1 gym3 ochtend gym1
(13.30 uur)

(09.00 uur)

11-mei 8 8
donderdag kua middag 110 139 249
ochtend 107 wi en

gym1/3 gym3/2
(09.00 uur) (13.30 uur)

middag 139 37 176 18-mei 44 44
ne m&o donderdag du

gym1/3 gym3 ochtend gym1
(13.30 uur)

(09.00 uur)

12-mei 96 37 133
vrijdag gs gs middag 110 26 136
ochtend gym1/3 gym3 ec sk

gym1/3 gym3
(09.00 uur) (13.30 uur)

middag 121 20 63 204 19-mei 31 21 52
ne fa en vrijdag ak kua

gym1/3 gym2 gym3 ochtend gym1 107
(13.30 uur)

(09.00 uur)

15-mei 43 38 48 129
maandag ma2 ak du middag 31 109+22 17 179
ochtend gym1 gym1 gym3 nask1 wa/wb fa

gym1 gym1/3 gym3
(09.00 uur) (13.30 uur)

 
middag 1 49 37+25+1 113 22-mei 44 19 22 85

fa bi wa/wb/wc maandag bi na bi
gym1 gym1 gym3 miiddag gym1 gym1 gym1

(13.30 uur) (13.30 uur)

16-mei 54 14 68 23-mei 30 63 44 137
dinsdag gs ak dinsdag nask2 m&o ec
ochtend gym1 gym1 middag gym1 gym3 gym1

(13.30 uur)

(09.00 uur)

middag 121 100 25 246
en ec na

gym1/3 gym3/2 gym2
(13.30 uur)

                     H5-wa t/m M in gym1

H5-ne t/m R in gym1

M4-ne t/m Plat in gym1

M4-ne t/m Plat in gym1;  H5-ec t/m K in gym3

M4-wi t/m R in gym1;   H5-en t/m K in gym3

 M4-wi t/m R in gym1

In dit rooster kun je zien over welke gymzalen de 
klassen/groepen zijn verdeeld.  In principe zit je in 
GYM1 of in GYM3.  De tijdverlengers zitten hier ook, 
maar aan de zijkanten  van de zaal. Degenen die met 
een laptop werken zitten in GYM2.                                
Op elke tafel ligt een kaartje met de naam van een 
leerling: zoek jezelf dus op.                                       
Soms is een groep (afdeling) te groot om in één zaal 
te passen. In dat geval wordt de groep gesplitst over 
meerdere zalen. Dat gebeurt op alfabetische 

volgorde van de achternaam.                                              
'H5-ne t/m R in gym1'  betekent dan:    Havo-5 
leerlingen t/m de letter R zitten bij Nederlands in 
GYM1.   Vanaf S zit je dan in GYM3 (voorbeeld 11 mei 
's middags).

TOELICHTING:


