
Olympiades en wedstrijden voor leerlingen van het Praedinius Gymnasium 2016/17  

 
Wanneer en waar? voor wie? bijzonderheden informatie 

september          

Informatica olympiade vanaf 15 sept., 
individueel thuis 

Wie wil, alle klassen 
(zelf aanmelden!) 

Beginners leren eerst python, andere 
talen zijn ook mogelijk  

www.informaticaolympiade.nl/ 

wiskundetoernooi 23 september 
Nijmegen 

Team van 4 of 5 leerlingen 
uit klas 5 en/of 6 

Meneer Septer coördineert  http://www.ru.nl/wiskundetoernooi 

Klassieke olympiade 15 sept. t/m 11 nov. 
exacte datum komt nog 

Wie wil uit klas 5  klassiekeolympiaden.nl 

oktober           

EUSO  aanmelding tot 31 okt, 
wedstrijd in nov/dec  
Groningen, RUG 

wie wil uit kl 4 en kl 5 (niet 
ouder dan 16) 

Teamwedstrijd met practica (na, sk, bio) 
Deelnemers moeten op 31 dec. 16 jaar of 
jonger zijn 

eusonederland.nl 

november          

Beverwedstrijd (logische 
puzzels en informatica 
zonder voorkennis) 

tussen 11 en 20 nov. 
op school, exacte datum 
komt nog 

wie wil uit kl 1/2, kl 3/4,  
kl 5/6 

Online, voorkennis over informatica is 
niet nodig, 3 verschillende niveaus 

www.beverwedstrijd.nl 

Deutsch (elk 2e jaar) dit jaar niet, pas in 2017 
weer, Groningen RUG 

wie wil uit kl 3 en kl 4 je  mag geen Duitstalige ouders hebben of in 
een Duitstalig land hebben geleefd 

www.deutscholympiade.nl 

N-Ned. scholierendebat / 
NK schooldebatteren 

Voorronde in november 
in Groningen 

Deelnemers debatteam  of 
PG+ debatteren kl 4/5/6 

Voorbereiding en informatie: 
mevr. Holwerda of Muilwijk  

www.schooldebatteren.nl 

december         

Taalkunde olympiade 
 

Voorronde individueel 
exacte datum komt nog 

wie wil met talent voor 
wisk./logica  kl 5 en kl 6  

Oefenen en voorbereiding: meld je bij 
meneer Offereins 

onderwijs.leidenuniv.nl/honoursac 
ademy/olympiade 

januari          

Informatica olympiade tot 15 januari, thuis 
individueel 

individueel online opgaven zijn vanaf 15 sept.  bekend 
zelf aanmelden! 

www.informaticaolympiade.nl 

Natuurkunde olympiade 31  jan., op school  5E + 6F + wie wil klas 6 Schriftelijke toets 120 min. 
kl 6: bonus A-toets 

www.fisme.uu.nl/nno 

IJSO 17 januari 2017 op 
school 

goede leerl. uit kl 3 en 4 
niet ouder dan 15 

 bio/na/sk-toets van 100 min. 
Voorbereiding: PG+ Stadermann 

www.ijsonederland.nl 

file:///C:/Users/5120/Documents/www.fisme.uu.nl/nno


Scheikunde olympiade 25 januari 2017 
Op school 

5E + 6F + wie wil klas 6 Schriftelijke toets 120 min. 
kl 6: bonus A-toets 

www.scheikundeolympiade.nl 

Biologie olympiade Junior 23 januari t/m 3 februari  
Op school, exacte datum 
komt nog 

Wie wil klas 1,2,3  Schriftelijke toets 55 min. 
Je hoort van je biologiedocent hoe je je 
kunt aanmelden 

www.biologieolympiade.nl/boj 

Biologie olympiade 2 februari 
op school 

Ll met bio uit 5E + 6F + wie 
wil klas 6 

Schriftelijke toets 120 min. 
kl 6: bonus A-toets 

www.biologieolympiade.nl 

Wiskunde olympiade 23 januari t/m 2 februari 
op school, exacte datum 
komt nog 

kl 5E + wie wil uit klas 1 
t/m 5 

De zelfde toets voor iedereen, maar 
deelnemers uit lagere klassen hebben 
minder punten nodig om door te gaan 

www.wiskundeolympiade.nl 

Debatwedstrijd  'Op weg 
naar Het Lagerhuis' 

exacte datum komt nog Deelnemers debatteam  of 
PG+debatteren kl 4/5/6 

Voorbereiding en informatie: 
mevr. Holwerda of Muilwijk 

www.ownhlagerhuis.nl 

februari          

Taalkunde olympiade een zaterdag in feb. 
Univ. Leiden 

 winnaars voorronde  Hele dag in Leiden onderwijs.leidenuniv.nl/honoursac 
ademy/olympiade 

Natuurkunde olympiade 
junior 

Aanmelding en 
oefentoets individueel 

wie wil klas 3 Aanmelden bij meneer Mug  www.fisme.uu.nl/nno/noj 

Certamen Septentrionale 
(Grieks en Latijn) 

15 februari, Leek wie wil kl 4/5/6  Noordelijke  vertaalwedstrijd klassieke 
talen voor gymn.  

Informatie bij de docenten klassieke 
talen 

maart           

Kangoeroewedstrijd 16 maart, op school Klas 1 en 2 (allemaal)  
Klas 3 t/m 5 (wie wil) 

Klas 3 t/m 5: aanmelden bij 
wiskundedocent 

www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe 

Aardrijkskunde 
olympiade 

 6 t/m 10 maart 2017  
Op school, exacte datum 
komt nog 

Wie wil kl 5 + kl6   www.aardrijkskunde-olympiade.nl 

Sterrenkunde olympiade thuis individueel, zelf 
aanmelden 

Wie wil kl 5 + kl 6 Voorbereiding: webclass sterrenkunde 
aan de RUG (info bij: mw. Stadermann) 

www.sterrenkundeolympiade.nl 

Natuurkunde olympiade 
junior 

6 t/m 24 maart, op 
school,  datum komt nog 

Aangemelde leerlingen Je hoort van je natuurkundedocent hoe 
je je kunt aanmelden 

www.fisme.uu.nl/nno/noj 

 


