SCHEIKUNDE
OLYMPIADE

Daag uw leerlingen uit met pittige opgaven
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Zijn uw leerlingen dol op bètavakken? Laat ze dan eens meedoen met de nationale olympiades:
dé scholierenwedstrijden voor exacte vakken. Een uitgelezen kans om in prettige competitie het
beste van het brein te vragen. Bovendien leren ze er leeftijdgenoten kennen die net zoveel plezier
in bètavakken hebben als zij. Dus of het nu om meedoen of die felbegeerde medaille gaat:
er is genoeg te winnen. Daag uw leerlingen uit en vraag of ze meedoen!

Arie Slob | Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

De scheikundeolympiade is
een wedstrijd voor leerlingen
van havo en vwo.
Uit de winnaars wordt een
team van vier leerlingen
samengesteld dat Nederland
vertegenwoordigt bij de
Internationale Chemieolympiade

Wie kan meedoen?
De scheikundeolympiade (NSO) is voor
alle leerlingen uit de bovenbouw van havo
en vwo die interesse hebben in scheikunde
en het leuk vinden om zowel theoretisch
als praktisch daarmee bezig te zijn.

Eerste ronde
In de periode van 13 t/m 24 januari 2020
wordt de eerste ronde gehouden op de eigen
school. Deze ronde duurt twee klokuren.
Het lijkt op een groot proefwerk en bestaat
uit open vragen en meerkeuzevragen.
Alle deelnemers uit het hele land krijgen
dezelfde opgaven. Binas of ScienceData
mag gebruikt worden bij deze toets,
evenals een (grafische) rekenmachine.
De beste circa 120 kandidaten uit 6 vwo én
5 vwo/5 havo doen mee aan de toets voor
de tweede ronde. Ter voorbereiding op de
tweederondetoets biedt de Rijksuniversiteit
Groningen op 13 maart vrijblijvend extra
trainingsmogelijkheden aan. Onder alle
deelnemers aan de eerste ronde worden

n
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Oefenmateriaal
Kijk op:
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Nederlandse Chemische Industrie
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• Vrije Universiteit Amsterdam

Nog vragen?
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