
Examen HAVO 2021 
kunst 

beeldende vormgeving - dans - dr ama - muziek - algemeen 

tijdvak 1 

woensdag 19 mei 

9.00 - 12.00 uur

Vergeet niet je O op te zelten'

Klik op 'Start' amte beginnen. 

-Start ► 

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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