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“Elke grote reis begint met een eerste stap” 
Mahatma Gandhi 

 
Zet je eerste stap!  
Soms is het doel meteen duidelijk maar vaak ook niet. 
Onderweg kom je dingen tegen die je van richting laten veranderen en invloed kunnen hebben op je reis.  
Als jij het doel voor ogen hebt dan vind je vast je eigen weg. 
Durf te beginnen, verzamel mensen om je heen en zie waar je uitkomt. 
Succes! 
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Inleiding PTO 
 

Beste leerling! 
 
Voor je ligt het Programma van Toetsing Onderbouw: kortweg PTO. Hier vind je per periode en voor elk vak de 
leerdoelen. En het lijkt misschien wel veel, maar aan het einde van het jaar zit het allemaal al in je hoofd ☺   
 
Eerst even het overzicht. Het schooljaar bestaat uit vier blokken en in blok 2 en blok 4 doe je mee aan een 
toetsweek. 
 

Blok Periode Toetsweek  

1 29 augustus – 11 november  

2 14 november – 27 januari 23/1 – 27-1 

3 30 januari – 7 april 31/3 – 6-4(3HVST) 

4 10 april – 30 juni 26/6 – 4/7 

 
Spannend?  
Nee hoor, je wordt voor elk vak goed voorbereid op de toetsweek en in die week heb je geen les zodat je zelf de 
puntjes nog op de i kunt zetten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het hele blok daarvoor goed je werk doet en 
je huiswerk bijhoudt. Je snapt vast dat het anders wel lastig gaat worden… 
 
In het hele schooljaar maak je voor elk theorievak vijf toetsen.  
Twee dus in de toetsweken en drie op flexibele momenten die je docent met je afspreekt. 
In het PTO staat precies wat je voor elk vak moet kunnen, wanneer het getoetst wordt en voor hoeveel procent 
het op je rapport telt.  
 
Cijfers, cijfers… 
Natuurlijk zijn we blij als je mooie cijfers haalt, maar we zijn nog veel blijer als je bij ons op school zo veel mogelijk 
leert. Dat gaat het beste als we niet alleen bezig zijn met cijfers halen. We willen dat je bij ons op school vooral 
hard werkt om je leerdoelen te bereiken en dat doe je samen met jouw docenten.  
Hoe werkt dat? 
Stel het doel is dat je bij wiskunde goede grafieken kunt maken. 
Je docent begint meestal om te kijken wat jullie al weten, legt dan uit wat er belangrijk is, hoe je een geodriehoek 

gebruikt, over schaalverdeling enzovoort. Vervolgens ga je zelf thuis en op school met opdrachten oefenen. 

Dan komt het moment dat je mag bewijzen dat je het kan. Dit kan in de vorm van een (formatief-) toetsje, een 

opdrachtje, uitleggen aan je klasgenoten of op een andere manier. Je docent vertelt je wat er goed is, wat er nog 

beter kan (feedback) en je oefent weer verder. Tot je het leerdoel hebt gehaald (perfecte grafieken!), en je naar 

het volgende leerdoel kunt. Vaak worden leerdoelen later herhaald om ze beter te kunnen onthouden. 

Je krijgt dus van meerdere kanten feedback op jouw leerwerk en die gebruik je om van je fouten te leren. 

Uiteindelijk leiden al die 'trainingsrondjes' ertoe dat je bij de (summatieve-) toetsen die wel voor een cijfer zijn, 

gewoon weet dat je het kan en dat mag laten zien. 

In Magister  
In Magister staat bij de start van het jaar voor elk vak een Naar Behoren (NB) voor inzet. Als je niet voldoende 
vooruitgaat dan kan de leraar daar een Niet Naar Behoren (NNB) van maken en dat betekent dat je extra energie 
in dat vak moet gaan steken om de genoemde doelen (voor de summatieve toets) te halen. Vraag dan hulp en 
maak een plan! 
  



3 
 

 
Verder komen de cijfers van elke periode in Magister te staan zodat je op elk moment in het jaar kunt zien hoe je 
ervoor staat en voor hoeveel procent het vak dat jaar al is afgerond.  
 
Inhalen en herkansen  
Als je om een geldige reden (gemeld bij de leerlingcoördinator) een toets hebt gemist, is er kort na de toetsweek 
al een inhaalmoment zodat je de toets alsnog kunt maken. Herkansen van een toets doen we normaal gesproken 
niet, maar in uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de docent toch een keer een herkansing worden 
afgesproken, bijvoorbeeld als het resultaat van de toets sterk afwijkt van de verwachtingen daarvoor.  
 

We wensen je een heel mooi en succesvol schooljaar!  
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Aardrijkskunde 
 

Korte introductie vak: Korte introductie vak:  aardrijkskunde 

formatief leren bij aardrijkskunde betekent dat je veelvuldig oefent in de les met aangeleerde kennis en 

vaardigheden. Met behulp van quiz vragen, exit tickets en vragen aan leerlingen in de klas, krijgen leerlingen en 

docenten zicht op de vorderingen voor het vak. We oefenen ook regelmatig stof uit eerdere periodes, zodat die 

stof langzaam maar zeker geautomatiseerd wordt.  Ook kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen met de stof op 

de geo-online. Op magister wordt regelmatig verwezen naar oefeningen die in de klas zijn uitgevoerd. Het is 

wellicht nuttig om die oefeningen thuis nog eens te bekijken. In dat geval worden die oefeningen als bijlage bij 

het huiswerk meegestuurd. Specifiek voor aardrijkskunde is het goed kunnen lezen en analyseren van 

kaartmateriaal. Het is zeker aan te raden om veelvuldig te oefenen met de atlas. Wij hebben er op school 

voldoende, mocht er thuis geen atlas aanwezig zijn. 

 

Let op! De leerstof van het eerste deel van het jaar komt terug in de toets in toetsweek 1 (Blok2). De 

stof van het hele jaar komt deels terug in de toets van toetsweek 2 (Blok4). Natuurlijk zal je docent 

aangeven om welke stof het vooral zal gaan. 

 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets okt - nov  mrt-apr jun-jul  

  
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 

Aardrijkskunde S 50 20       S 50 20 

 

Leerdoelen Periode 1  Iran  Zichtbaar 

Belangrijk: in de eerste periode zijn atlas (kaart) vaardigheden 
het belangrijkste. Het hoofdstuk Iran gebruiken we daarnaast 
om ook aan kennis te werken! 
Ik kan gemakkelijk gebruik maken van registers, bladwijzer en 
statistiek in de Bosatlas om informatie te vinden. 
Ik kan absolute afstand met schaal berekenen. 
Ik kan de verschillende soorten kaarten benoemen en 
herkennen. 
Ik kan de bevolkingsdichtheid berekenen en de 
bevolkingsdichtheid in verschillende delen van Iran verklaren. 
Ik kan op een kaart nauwkeurig de geografische lengte en 
breedte van een plaats bepalen. 
Ik kan de begrippen keerkringen, evenaar, poolcirkels, hoge en 
lage breedte en tropen toepassen. 
Ik kan geografische lengte gebruiken om de tijd van gebieden te 
bepalen. 
Ik kan uitleggen waarom de zon in het oosten op komt. 
Ik kan uitleggen waarom 21 december de kortste dag is en 21 
juni de langste 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel (deels 

komt deze 
leerstof terug 
in toetsweek) 
 

Lesstof: 
hoofdstuk 1 
plus 
basisteksten 

Magister: cijfer 20% 
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Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 
Ik kan laten zien dat ik voldoende geoefend heb in mijn 
werkboek 
Ik heb aandacht besteed aan de manier waarop ik mijn 
antwoorden heb opgeschreven. Dus heb ik in hele zinnen 
geantwoord. 
 

1. Leerdoelen Periode 2  Natuurlandschappen op 
aarde 

 

 Zichtbaar 

Ik kan de natuurlandschappen op aarde benoemen. Ik weet 
waar ze liggen en waarom de natuurlandschappen van elkaar 
verschillen. 
 
 
 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 
Ik kan laten zien dat ik voldoende geoefend heb in mijn 
werkboek 
Ik heb de oefeningen in de klas en de feedback die ik op die 
oefeningen heb gekregen, gebruikt om fouten te verbeteren. 
 
In deze periode oefenen we ook met een kleine 
onderzoeksopdracht bij dit onderwerp. De presentatie van dit 
onderzoekje kan je cijfer met 1 punt verhogen. 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Flexibel.  
(deels komt 
deze leerstof 
terug in 
toetsweek) 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 2 
plus 
basisteksten 
 

Magister: cijfer 20% 

Leerdoelen Periode 3  Gambia de smiling coast van Afrika  Zichtbaar 

Ik kan de belangrijkste demografische, economische en 
ecologische ontwikkelingen van dit land in Afrika beschrijven en 
verklaren. 
 
 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 
Ik kan laten zien dat ik voldoende geoefend heb in mijn 
werkboek 
Ik heb de oefeningen in de klas en de feedback die ik op die 
oefeningen heb gekregen, gebruikt om fouten te verbeteren 
 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek. 
LET OP! OOK 
STOF UIT 
EERDERE 
PERIODES 
WORDT 
GETOETST 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 3 
en 
basisteksten 

Magister: cijfer 20% 
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1. Leerdoelen Periode 4  Klimaat en 
natuurlandschappen in Europa 

 Zichtbaar 

 
Ik kan de verschillen in klimaat in Europa verklaren en ik kan 
daarbij de juiste geografische begrippen toepassen. Ik kan het 
klimaatsysteem van Köppen uitleggen en herkennen in een 
klimaatgrafiek. 
 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 
Ik kan laten zien dat ik voldoende geoefend heb in mijn 
werkboek 
Ik heb de oefeningen in de klas en de feedback die ik op die 
oefeningen heb gekregen, gebruikt om fouten te verbeteren 
 
In deze periode oefenen we ook met een kleine 
onderzoeksopdracht bij dit onderwerp. De presentatie van dit 
onderzoekje kan je cijfer met 1 punt verhogen. 
 
 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
 
Lesstof: 
hoofdstuk 7 
en 
basisteksten 
(deels komt 
deze leerstof 
terug in 
toetsenweek) 
 

Magister: cijfer 20% 

1. Leerdoelen Periode 5 Brazilië, het land van de 
toekomst 

 Zichtbaar 

 
Je kunt de belangrijkste sociaal geografische en fysische 
kenmerken van Brazilië beschrijven en verklaren. Ook kun je 
uitleggen waarom dit land economisch snel kan groeien. 
 
 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 
Ik kan laten zien dat ik voldoende geoefend heb in mijn 
werkboek 
Ik heb de oefeningen in de klas en de feedback die ik op die 
oefeningen heb gekregen, gebruikt om fouten te verbeteren 
 
 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
 
LET OP! OOK 
STOF UIT 
EERDERE 
PERIODES 
WORDT 
GETOETST 
 
 
 
Lesstof: Bijv. 
hoofdstuk 8 
en 
basisteksten 
 

Magister: cijfer 20% 
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Biologie 

 

  

Introductie: biologie 

 

Elk leerniveau heeft een eigen leerboek dat aansluit bij het betreffende leer- en verdiepingsniveau. Vaardigheden 

en kennis worden met diverse werkvormen formatief geëvalueerd tijdens de lessen. Bij de evaluatie wordt naast 

kennis en inzicht ook gelet op inzet en organisatie. In magister kan hiervoor naar behoren (n.b.) en niet naar 

behoren (n.n.b.) worden aangegeven. Thema’s worden afgesloten met een schriftelijke summatieve toets (S) of 

praktische opdracht (PO). 

Toets 1 PO 1 Toets 2 Toets 3 Toets 4 

thema 1 en 2 onderzoeken thema 4 thema 3 thema 6 

blok 1 blok 1/2 toetsweek 

eind blok 2 (januari) 

blok 3 toetsweek 

eind blok 4 (juni/juli) 

 tijd weging  tijd weging  tijd weging  tijd weging  tijd weging 

S 50m 20% PO n.v.t. 20% S 50m 20% S 50m 20% S 50m 20% 

 

thema 1: Planten en dieren & thema 2: Organen en cellen 

leerdoelen: blok 1 zichtbaar 

- Je kunt uitleggen wat een organisme is.  
- Je kunt de zeven levenskenmerken noemen.  
- Je kunt onderscheiden of iets levend, dood of levenloos is.  
- Je kunt omschrijven wat groei en wat ontwikkeling is.  
- Je kunt uitleggen dat door fotosynthese voedsel en zuurstof 

ontstaan voor dieren en mensen.  
- Je kunt de fotosynthese beschrijven.  
- Je kent de onderdelen van een microscoop met hun 

kenmerken en functies. (leren onderzoeken) 
- Je kunt organen benoemen in een torso en in een 

dwarsdoorsnede van de romp.  
- Je kunt organen benoemen in orgaanstelsels van mensen en 

dieren.  
- Je kunt weefsels van mensen en planten noemen met hun 

functie.  

summatief: (50 min) 

 
toets 1:  
- thema 1 en 2 
 

flexibel toetsmoment 

Magister: 
cijfer 20% 
 
 

formatief: 

 

- practicumvaardigheden 
- formatieve opdrachten 
- (onderzoeks)verslagen 
- rubrics  

Magister: 
n.b./n.n.b. 
 
 

 
 

Leren onderzoeken 

leerdoelen: blok 1 zichtbaar 
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- Je kunt de delen van een zaad noemen met hun functie. 
- Je kunt de levenscyclus van een zaadplant beschrijven.  
- Je kunt uitleggen wat een organisme is en dat een organisme 

bestaat uit cellen.  
- Je kunt de delen van dierlijke cellen benoemen met hun 

kenmerken en functies.  
- Je kunt de delen van plantaardige cellen benoemen met hun 

kenmerken en functies.  
- Je kent het onderscheid tussen een natuurgetrouwe en een 

schematische tekening. 
- Je kent het onderscheid tussen een buitenaanzicht, een 

lengtedoorsnede en een dwarsdoorsnede. 
- Je kunt tekeningen maken volgens de tekenregels. 
- Je kunt een loep gebruiken. 
- Je kunt resultaten weergeven in een tabel of grafiek. 
- Je kunt beschrijven wat je in een tabel of grafiek ziet. 
- Je kunt gemiddelden berekenen. 
- Je kent de onderdelen van een microscoop met hun 

kenmerken en functies. 
- Je kunt met een microscoop werken. 
- Je kunt een preparaat maken. 
- Je kunt de stappen van een onderzoek beschrijven. 
- Je kunt een onderzoek uitvoeren volgens een werkplan. 
- Je kunt een conclusie trekken die antwoord geeft op de 

onderzoeksvraag. 
- Je kunt een onderzoek schriftelijk presenteren. 

summatief  

 

PO1:  

- onderzoeksverslag  
- microscopie  
- technische tekeningen 

(natuurgetrouw / 
schematisch / 
microscopie) 

 

flexibel toetsmoment 

Magister: 

cijfer 20%  

 

formatief 
 
- practicumvaardigheden 
- onderzoeks-

vaardigheden 
- formatieve opdrachten 
- technische tekeningen 
- (onderzoeks)verslagen 
- rubrics 
 

Magister: 
n.b./n.n.b. 
 
 

 

thema 4: Stevigheid en beweging  

leerdoelen: blok 2 zichtbaar 

- Je kent de delen van het lichaam. 
- Je kunt in een afbeelding van het skelet de botten 

benoemen. 
- Je kunt de functies van het skelet noemen. 
- Je kunt de bouw van botweefsel en kraakbeenweefsel 

beschrijven. 
- Je kunt beschrijven hoe de samenstelling van botten 

verandert tijdens het leven. 
- Je kunt de beenverbindingen beschrijven. 
- Je kunt de bouw van een gewricht beschrijven. 
- Je kunt de werking van een kogelgewricht, een 

scharniergewricht en een rolgewricht beschrijven. 
- Je kunt de werking van spieren beschrijven. 
- Je kunt de bouw van spieren beschrijven. 
- Je kunt voorbeelden noemen van bewuste en onbewuste 

spierbewegingen. 

summatief (50 min) 

 

toets 2: 

- thema 4 
 

toetsweek eind blok 2 

 

Magister: 
cijfer 20% 
 
 

formatief 
 
- practicumvaardigheden 
- formatieve opdrachten 
- (onderzoeks)verslagen 
- rubrics  

Magister: 
n.b./n.n.b. 
 

thema 3: Ordening  
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leerdoelen: blok 3 zichtbaar 

- Je kunt organismen indelen in hoofdgroepen en rijken.  
- Je kunt de celkenmerken noemen van dieren, planten, 

schimmels en bacteriën. 
- Je kunt de groepen noemen die ontstaan bij de verdere 

indeling van een rijk. 
- Je kunt uitleggen wanneer organismen tot dezelfde soort 

behoren.  
- Je kunt uitleggen dat de indeling van organismen berust op 

overeenkomst en verwantschap. 
- Je kunt dieren indelen op grond van de kenmerken skelet en 

symmetrie. 
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van zes 

stammen van het dierenrijk. 
- Je kunt planten indelen in acht stammen.  
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vaatplanten 

en groenwieren. 
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van 

sporenplanten en zaadplanten. 
- Je kunt kenmerken noemen van schimmels. 
- Je kunt uitleggen dat schimmels zowel nuttig als schadelijk 

kunnen zijn, en hiervan voorbeelden noemen. 
- Je kunt kenmerken noemen van bacteriën. 
- Je kunt uitleggen dat bacteriën zowel nuttig als schadelijk 

kunnen zijn, en hiervan voorbeelden noemen. 
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vijf groepen 

gewervelden. 
- Je kunt kenmerken en voorbeelden noemen van vier groepen 

geleedpotigen. 
- Je kunt een determineertabel gebruiken. 

summatief (50 min) 

 
toets 3:  
- thema 3 
 

flexibel toetsmoment 

 

Magister: 
cijfer 20% 
 
 

formatief  
 
- excursie opdracht (artis) 
- practica 
- determineren 

Magister: 
n.b./n.n.b. 
 

thema 6: Bloemen  

leerdoelen: blok 4 zichtbaar 

- Je kunt de delen van een bloem benoemen met hun 
kenmerken en functies.  

- Je kunt beschrijven wat bestuiving is. 
- Je kunt het verschil benoemen tussen kruisbestuiving en 

zelfbestuiving. 
- Je kunt de kenmerken noemen van insectenbloemen en van 

windbloemen. 
- Je kunt beschrijven hoe de bevruchting bij zaadplanten 

verloopt. 
- Je kunt de veranderingen in het zaadbeginsel na bevruchting 

beschrijven. 
- Je kunt de veranderingen in het vruchtbeginsel na 

bevruchting beschrijven. 
- Je kunt voorbeelden noemen van mannelijke en vrouwelijke 

voortplantingsorganen bij planten. 

summatief (50 min) 

 
toets 4: 
- thema 6 
 

toetsweek eind blok 4 

 

Magister: 
cijfer 20% 

formatief 

 

- practicumvaardigheden 
- formatieve opdrachten 
- rubrics 

Magister: 
n.b./n.n.b. 
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Beeldende Vorming BV2 

 
Introductie vak: beeldende vorming BV2 

Bij BV2 gaat het er om dat we de leerlingen:                                                                                                                  - 
helpen met het bevorderen en vormgeven van een creatief denkproces.                                                                                                
- kennis laten maken met het hoe en het waarom van vormgeven en kunst beschouwen  
- kennis laten maken met diverse materialen en technieken om vorm te geven                              
- helpen met het vergroten van de woordenschat; 
- helpen met het bevorderen van de fijne motoriek    

                                                                                                                                       

 
  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

 
Ik kan: 

• de naam en functie noemen van de gereedschappen/ 
materialen zoals gebruikt in de les en opdracht. 

• uitleggen wat de in de opdracht vermelde beeldende 
begrippen inhouden en ik kan deze begrippen toepassen 
op eigen en andermans werk. 

• een beeldende ontwikkeling laten zien in het ontwerpen 
en vormgeven van beeldend werk (vormgevingsproces). 

• reflecteren op mijn werkproces en aangeven wat goed 
ging en wat beter zou kunnen en hoe ik dat kan doen. 

• op eenvoudige wijze mijn eigen werk beoordelen en 
vergelijken met de eisen van de opdracht. 

• een ontwikkeling laten zien in zowel begrijpen, 
toepassen, beschouwen, analyseren, verwoorden en 
reflecteren. 

• in mijn portfolio mijn onderzoek overzichtelijk 
presenteren. 

• de geleerde beeldende begrippen toepassen in 
reflecteren eigen werk en kunst beschouwen. 

 
 
 

Formatief 
 
 
Onderzoek 
Proces 
 
Kunst 
beschouwen 
 
 
 

Magister: (nb/nbb)  
 
 
Portfolio 
 
 
 

Summatief 
 
 
Opdracht 1 
 
 
 
Opdracht 2 
 
 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
Zoals vermeld 
in opdracht. 
 

Magister: cijfer 
 
 
Opdracht (25%) 
Werkstuk,  
Kijkwijzer/Reflectie 
 
Opdracht (30%) 
Werkstuk,  
Kijkwijzer/Reflectie 
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Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

Ik kan: 

• alle leerdoelen zoals beschreven in Periode 1 toepassen 
en laten zien. 

• onderzoek doen naar een techniek. 

• onderzoek doen naar zowel inhoud als vormgeving van 
het thema van de opdracht. 

• een beeldende ontwikkeling laten zien in mijn 
vormgevingsproces. 

• mijn onderzoekvaardigheden zichtbaar maken in mijn 
portfolio. 

• reflecteren op dat wat ik geleerd heb en waar ik nog wat 
te leren heb. 

Formatief 
 
Onderzoek 
Proces 
 
Kunst 
beschouwen 
 

Magister: (nb/nbb)  
 
Portfolio 
 
 
 

Summatief 
 
Opdracht 3 
 
 
 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof: 
Zoals vermeld 
en behandeld 
in 
opdrachten. 
 

Magister: cijfer  
 
Opdracht (45%) 
Werkstuk,                     
Kijkwijzer/Reflectie, 
Toetsing Beeldende 
begrippen 
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Beeldende Vorming BV3 
 

Introductie vak: beeldende vorming BV3 

Bij BV3 gaat het er om dat we de leerlingen:                                                                                                                  - 
helpen met het bevorderen en vormgeven van een creatief denkproces.                                                                                                
- kennis laten maken met het hoe en het waarom van vormgeven en kunst beschouwen  
- kennis laten maken met diverse materialen en technieken om vorm te geven                              
- helpen met het vergroten van de woordenschat; 
- helpen met het bevorderen van de fijne motoriek                                                                                                                                          

 
  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

Ik kan: 

• de naam en functie noemen van de gereedschappen/ 
materialen zoals gebruikt in de les en opdracht. 

• uitleggen wat de in de opdracht vermelde beeldende 
begrippen inhouden en ik kan deze begrippen toepassen 
op eigen en andermans werk. 

• een beeldende ontwikkeling laten zien in het ontwerpen 
en vormgeven van beeldend werk (vormgevingsproces). 

• reflecteren op mijn werkproces en aangeven wat goed 
ging en wat beter zou kunnen en hoe ik dat kan doen. 

• op eenvoudige wijze mijn eigen werk beoordelen en 
vergelijken met de eisen van de opdracht. 

• een ontwikkeling laten zien in zowel begrijpen, 
toepassen, beschouwen, analyseren, verwoorden en 
reflecteren. 

• in mijn portfolio mijn onderzoek overzichtelijk 
presenteren. 

• de geleerde beeldende begrippen toepassen in 
kunst beschouwen. 

 

Formatief 
 
 
Onderzoek 
Proces 
 
Kunst 
beschouwen 
 

Inzet 
Magister: (nb/nnb)  
 
Portfolio 
 

Summatief 
 
Opdracht 1 
 
 
 
 

Magister: cijfer (50 %) 
 
Werkstuk 
Kijkwijzer/Reflectie 
 
 



13 
 

 

 
  

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

Ik kan: 

• alle leerdoelen zoals beschreven in Periode 1 toepassen 
en laten zien. 

• onderzoek doen naar een techniek. 

• onderzoek doen naar zowel inhoud als vormgeving van 
het thema van de opdracht. 

• een beeldende ontwikkeling laten zien in mijn 
vormgevingsproces. 

• mijn onderzoekvaardigheden zichtbaar maken in mijn 
portfolio. 

• reflecteren op dat wat ik geleerd heb en waar ik nog wat 
te leren heb. 

Formatief 
 
 
Onderzoek 
 
Kunst 
beschouwen 
 

Inzet 
Magister: (nb/nnb)  
 
Portfolio 
 

Summatief 
 
Opdracht 2 

Magister:  cijfer (50%) 
 
Werkstuk                        
Kijkwijzer/Reflectie 
 
Toetsing Beeldende    
begrippen 
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Engels 

 
Introductie vak: 

Het vak Engels is bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de Engelse taal. Aangezien het verschil in 

niveau per leerling bij binnenkomst nogal kan verschillen, beginnen we dit jaar met een zelf samengesteld boekje 

waarin een aantal basisonderdelen worden behandeld. Na de eerste toetsweek beginnen we met de reguliere 

methode. In de brugklas staan alle vier de vaardigheden centraal; spreken, schrijven, luisteren en lezen. Deze 

worden het gehele jaar door getoetst, zowel formatief als summatief.  

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets okt - nov  mrt-apr jun-jul  

  
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 

Engels    S 50 20    S 50 25 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders) 

 

Leerdoelen Blok 1 Toetsing Zichtbaar 

Summatief 

Leerling kan: 

• Het werkwoord to be vervoegen in de 
bevestigende, vragende en negatieve vorm 

• Het werkwoord to have (got) vervoegen in de 
bevestigende, vragende en negatieve vorm 

• Personal pronouns herkennen en toepassen 

• Possessive pronouns herkennen en weet 
verschil tussen personal en possessive pronouns 
herkennen en toepassen. 

• Demonstrative pronouns herkennen en 
toepassen 

• Het meervoud van zelfstandige naamwoorden 
benoemen (plurals) 

• De tijd aangeven in het Engels 

• Tellen tot 20 

• De present simple herkennen en toepassen in 
bevestigende, vragende en negatieve zinnen. 
 

 

Summatief 
(50 min.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar 
test unit 
1&2 

Magister: inzet, inzicht + 
gedrag (NB/NNB)  
Naar behoren, Niet naar 
behoren 
Weging: 15% 
 
 
 
Fantastic Mr. Fox:  
Formatieve schrijftoets 
begin oktober 
 
 
Planning grammar toets:  
Uiterlijk eind oktober 
 
Normering:  
Havo: 70% non-lineair 
VWO: 75% non-lineair 
6.0 = voldoende 

Formatief 

1. Leerling leest klassikaal mee met Fantastic Mr. Fox 
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Leerdoelen Blok 2 Toetsing Zichtbaar 

Summatief 

De leerling kan: 

• De trappen van vergelijking toepassen 
(comparisons) 

• De present continuous herkennen en 
toepassen 

• Het verschil zien tussen de present simple en 
de present continuous 

• Question tags toepassen 

• A lot of/many/much/ (a) few/ (a) little 
toepassen 

 

Summatief 
(50 min.)  
 
 
 
 
Grammar 
test unit  
3 & 4 
 
 

Magister: inzet, inzicht + 
gedrag (NB/NNB)  
 
Weging: 20% 
 
Planning: Toetsweek blok 
2:  
tweede week januari 
 
 
 
Normering:  
Havo: 70% non-lineair 
VWO: 75% non-lineair 
6.0 = voldoende 
 Formatief 

De leerling kan: 

• Korte en eenvoudige waarschuwingen 
begrijpen die gericht zijn aan de luisteraar. 

• Het onderwerp bepalen van korte kijk- en 
luisterteksten 

• Zich een inruk vormen van de belangrijkste 
inhoud in een feitelijk nieuwsbericht op TV. 

• De wezenlijke informatie verstaan en 
onderscheiden in korte opgenomen 
passages over voorspelbare zaken. 

• Een eigen gekozen Engels kinderboek lezen. 
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Leerdoelen Blok 3 Toetsing  2x Zichtbaar 

Summatief 

De leerling kan: 

• In vertrouwde situaties eenvoudige 
feitelijke informatie begrijpen 

• Een korte uitleg begrijpen 

• Over het algemeen het onderwerp 
herkennen van de discussie rondom 
hem of haar 

• Begrijpen wat rechtstreeks tot hem 
of haar wordt gezegd in eenvoudig 
alledaagse conversatie. 

Summatief 

De leerling kan: 

• Op de juiste manier een zin vormen 
(word order) 

• De past simple herkennen en toepassen 
in bevestigende, vragende en 
ontkennende vorm 

• De past simple of “to be” herkennen en 
toepassen 

• De past simple vorm van onregelmatige 
werkwoorden (irregular verbs) 

• Bezit aangeven met het gebruik van ’s 
en of 

• Het verschil herkennen en toepassen 
van some of  any 

• Alle grammaticale kennis tot nu toe, 
toepassen in een verhaal past simple. 

 

 

Summatief 
(100 min.) 
 
Kijk- en 
luistertoets 
eindexamen 
vmbo-BB 
 
 
 
 
 
 
Summatief 
(50 min.) 
 
Grammar/ 
writing test 
unit 5 & 6 
 
 

Magister: inzet, inzicht + 
gedrag (NB/NNB)  
 
Weging: 20% 
 
 
 
Planning toets: half 
maart 
 
 
Weging: 20% 
 
Planning toets: eind mei 
 
 
Normering:  
Havo: 70% non-lineair 
VWO: 75% non-lineair 
6.0 = voldoende 
 

Formatief 

De leerling kan: 

• Een eigen gekozen Engels kinderboek 
lezen. 
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Leerdoelen Blok 4 Toetsing Zichtbaar 

Summatief 

De leerling kan: 

• In lijsten, overzichten en formulieren 
specifieke informatie vinden en begrijpen 

• Specifieke informatie vinden en begrijpen 
in eenvoudig, alledaags materiaal 

• Veelvoorkomende borden en 
mededelingen begrijpen 

• Eenvoudige, korte en goed 
gestructureerde instructies begrijpen 

• Eenvoudige advertenties met weinig 
afkortingen begrijpen. 

 
Summatief 
(50 min.) 
Leestoets 
vmbo BB/KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatief 
Literatuur: 
eigen boek. 
Show & tell. 

Magister: inzet, inzicht + 
gedrag (NB/NNB)  
 
 
Weging: 25% 
 
Planning toets 
toetsweek: voor 
zomervakantie 
 
 
 
 
Normering:  
Havo: 70% non-lineair 
VWO: 75% non-lineair 
6.0 = voldoende 
 

Formatief 

De leerling kan: 

• Een inhoudelijke boekopdracht over hun 
boek maken 

• Show & tell 
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Frans 
 
 

Leerdoelen gebaseerd op Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)   
 
Bij Frans werken we met de methode Grandes Lignes, 6e editie. (2019) 
Er wordt aan verschillende thema’s gewerkt, onder andere kennismaken en vakantie, school, familie en 
winkelen.  
We werken aan de 4 verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) op niveau A1 
volgens het ERK (Europees Referentie Kader). De woordenschat en grammatica worden hierbij als 
hulpmiddelen ingezet. Aan het eind van dit jaar bereik je het niveau A1 volgens het ERK.  
De leerdoelen en grammaticaonderdelen zijn allemaal terug te vinden blz. 4 en 5 van het cahier d’activités 
(werkboek)  A en B. 
Het schooljaar bestaat uit vier blokken, maar er wordt vijf keer getoetst (zie tabel hieronder). In blok 2 
en 4 vindt er een toetsweek plaats. In blok 1 en 3 worden de toetsen met de docent ingepland tijdens de 
reguliere les. Let op: in blok 3 zijn er 2 toetsen! Zie onderaan dit document ‘overzicht toetsen’.  

 
 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets okt - nov  mrt-apr jun-jul  

  S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
Frans  M  5  15  S  50  20  S+A  2x50  20+20  A  50  25 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders) 
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 Werkboek A 
 

Leerdoelen blok 1    Zichtbaar  

Chapitre 1 Coucou les copains (p.18) 
Leerdoelen: Na deze periode, kan/ken ik: 
 

1. mezelf voorstellen en vertellen over mijn 
familie. 
2. de getallen t/m 20 
3. nieuwe zinnen maken met de phrases-clés. 
4. de uitspraak van de d, t, s aan het eind van 
een woord en de uitspraak van de h toepassen.  
5. het lidwoord en het werkwoord  ‘avoir’ 
(hebben) gebruiken 
6. plaatjes gebruiken bij lezen en luisteren en 
hulpwoorden herkennen bij een leestekst. 
7. extra: rituelen in de klas: getallen tussen 20 
en 31 , het weer, de dagen en de maanden  

  

- Formatief: grammatica + vocabulaire + 
vaardigheden  

- Summatief: (ge)spreekvaardigheid  
  
De toets vindt plaats in de les.  

formatief  Portfolio   
Magister: inzet, inzicht, 
gedrag (nb/nnb)   

summatief  
(5 min 
per leerling)  

Magister:    
• Mondeling   
• Weging 15%  

  
 

Leerdoelen blok 2    Zichtbaar  

Chapitre 2 J’adore ça ! (p.58) 
Leerdoelen: Na deze periode, kan/ken ik: 
 

1. iets bestellen en iets kopen. 
2. de phrases-clés goed leren en 
gebruiken. 
3. de regelmatige werkwoorden op -
ER en de ontkenning toepassen. 
4. de uitspraak van de c en van de ç 
toepassen. 
5. de getallen t/m 100. 
6. De betekenis van sommige 
woorden raden. 

  

- Formatief: grammatica + vocabulaire 
+ vaardigheden  

- Summatief: schrijfvaardigheid  
 

De toets vindt plaats in de toetsweek blok 2 

formatief  Portfolio   
Magister: inzet, inzicht, 
gedrag (nb/nnb)   

summatief  
 (50 min.)  

Magister:    
• Schrijftoets   
• Weging 20%  

  

 (een tekst schrijven 

waarin de 
woordenschat en 
grammatica 
gebruikt en 
toegepast zijn uit 
hfst 1 en 2)  
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Leerdoelen blok 3   Zichtbaar  

Chapitre 3: Sympa, le collège (p.98) 
Chapitre 4 : Le point (p. 136) 
 

Leerdoelen chapitre 3 : Na deze période, kan/ken ik : 
 

1. iets vertellen over school, vakken, lesrooster 
en leraren. 
2. de dagen van de week en de kloktijden. 
3. mijn mening geven. 
4. de uitspraak van é en è. 
5. Het werkwoord ‘être’ (zijn) en het bezittelijk 
voornaamwoord begrijpen en toepassen. 
6. een tekst globaal lezen en je eigen tekst 
controleren. 
7. de ‘phrases-clé’ goed leren en gebruiken in 
een bepaalde situatie. 

  
Leerdoelen chapitre 4:  
Let op: In dit hoofdstuk oefen ik met de lesstof uit 
hoofdstuk 1 t/m 3.   
De leerdoelen uit hfst 1 t/m 3 worden herhaald. Na deze 
période, kan/ken ik : 
 

1. de grammatica, vocabulaire en phrases-
clés beheersen.   
2. een Franse tekst lezen. 

  
 Extra: in opdracht 19 t/m 25 kun je alvast oefenen met een 
aantal DELF-vragen op A1 niveau (DELF is het officiële 
examen Frans). 
  

- Formatief: grammatica + vocabulaire + 
vaardigheden  

- Summatief: Luistervaardigheid  
                    Kennistoets  

  
Beide toetsen vinden plaats in de les.  

formatief  Portfolio   
Magister: inzet, inzicht, 
gedrag (nb/nnb)  

summatief  
(2x 50 min.)  

Magister:    
  
Er worden in dit blok 2 toetsen 

gemaakt !!! 

 

• Luistertoets  
• Weging 20%  

  
Let op: de luistertoets gaat 
over hfst 1, 2 en 3. 
  

• Kennistoets   
• Weging 20%  

  
Let op; de kennistoets gaat 
alleen over hfst 3. 
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 Werkboek B 

 

Leerdoelen blok 4    Zichtbaar  

Chapitre 5: Mon temps libre (p. 8) 
Leerdoelen: Na deze periode, kan/ken ik: 
 

1. mensen en activiteiten beschrijven. 
2. vertellen over uiterlijk, karakter, en 
activiteiten. 
3. de kleuren en de maanden. 
3. de vorm van het bijvoeglijk naamwoord en de 
passé composé (voltooid tegenwoordige tijd) met 
‘avoir’ (hebben) begrijpen en toepassen. 
4. de uitspraak van de neusklanken toepassen. 
5. zoekend luisteren, woorden opzoeken en de 
betekenis raden. 
6. De phrases-clé goed leren en gebruiken in 
een bepaalde situatie. 

  

- Formatief: grammatica + vocabulaire + 
vaardigheden  

- Summatief: leesvaardigheid (over hfst 1 t/m 5)  
  
De toets vindt plaats in de toetsweek blok 4 

formatief  Portfolio   
Magister: inzet, inzicht, 
gedrag (nb/nnb)  

summatief  
(50 min.)  

  
Magister:    

• Leestoets  
• Weging 25%  
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 Toetsen overzicht 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Welke toets 

wordt 

gemaakt? 

 

Mondeling  Schrijftoets  Luistertoets 

+ Kennistoets  

Leestoets  

Duur 5 min / leerling 50 min 2x 50 min 50 min 

Wat moet ik 

daarvoor 

leren/weten? 

Woorden, 

zinnetjes en 

grammatica hfst 

1.  

(WA*: p. 52 t/m 

55) 

(+ zie overzicht 

docent voor de 

mondeling). 

 

 

 

*WA: staat voor 

werkboek A 

Woorden, 

zinnetjes en 

grammatica hfst 

1 en 2.  

(WA: p. 52 t/m 

55) 

(WA: p. 92 t/m 

95) 

Luistertoets: 

Woordenlijst 

(woorden en 

zinnen) hfst 1, 

2, en 3. 

(WA: p. 52 t/m 

55) 

(WA: p. 92 t/m 

95 

(WA: p. 130 t/m 

133) 

 

Kennistoets: 

Woorden, 

zinnetjes en 

grammatica hfst 

3 

(WA: p. 130 t/m 

133) 

Woordenlijst 

(woorden en 

zinnen) hfst 1, 

2, 3, en 5. 

 

(WA: p. 52 t/m 

55) 

(WA: p. 92 t/m 

95) 

(WA: p. 130 t/m 

133) 

(WB*: p. 40 t/m 

43) 

 

*WB: staat voor 

werkboek B 
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Geschiedenis 

 
In drie schooljaren bestuderen de leerlingen bij het vak geschiedenis de 10 tijdvakken. In het eerste leerjaar 

geschiedenis leren en onderzoeken de leerlingen de tijdvakken 1 t/m 4. 

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets jan niets jun 

  S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/

A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 

GS    S 50 20 
   

S 50 20 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders) 

 

Hoofdstuk 1 en 2 worden los van de Toetsweken gepland. In Toetsweek 2 hoofdstuk 3. Voor Toetsweek 3 

hoofdstuk 4 en voor Toetsweek 4 hoofdstuk 5. 
 

 

 
  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

H.1 Jagers worden boeren. 
 
Bij het bestuderen van de GS kun je oorzaken en 
gevolgen herkennen. 
Je kunt onderscheid maken tussen geschreven en 
ongeschreven bronnen en tussen primaire en secundaire 
bronnen. 
 
Kenmerkende aspecten geven bovenstaande 
vaardigheden betekenis in het tijdvak Jagers en Boeren. 

Formatief: 
Keuze, soms door 
docent, soms door 
leerling: Schrijf of teken-
opdracht, oefentoets 
(prehistorie) en/of spel.  
 

Portfolio: nee 
  

Summatief 
(50 min.) 
 
PW h.1 (Egypte) 

Magister:  cijfer (weging 20%) 

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

H.2 De Griekse wereld 
 
Onderscheid maken tussen geschreven en ongeschreven, 
directe en indirecte bronnen. 
Oorzaken en gevolgen bij gebeurtenissen bij 
ontwikkelingen herkennen en van elkaar onderscheiden. 
 
Kenmerkende aspecten geven bovenstaande 
vaardigheden betekenis in het tijdvak van de Grieken en 
Romeinen.  
 
Evaluatie met leerlingen over deze aanpak, gericht op 
verbeteringen in periode 3. 

Formatief: 
Keuze, soms door 
docent, soms door 
leerling: Schrijf of teken-
opdracht, oefentoets  
en/of spel.  

Portfolio: nee 
 
 

summatief 
(50 min.) 
 
PW H.2 Griekenland 

Magister:  cijfer (weging 20%) 



24 
 

 

 
  

Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

H.3 Imperium Romanum 
 
Oorzaken en gevolgen bij gebeurtenissen bij 
ontwikkelingen herkennen en van elkaar onderscheiden. 
Ook ben je je ervan bewust dat een gevolg ook weer de 
oorzaak kan zijn van een nieuwe ontwikkeling of 
gebeurtenis. 
 
Kenmerkende aspecten geven bovenstaande 
vaardigheden betekenis in het tijdvak van de Grieken en 
Romeinen. 

Formatief: 
Keuze, soms door 
docent, soms door 
leerling: Schrijf of teken-
opdracht, oefentoets  
en/of spel. 

Portfolio: nee  

summatief 
(50 min.) 
 
PW H.3 Romeinen 

Magister:  cijfer (weging 20%) 
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Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

H.4 De Franken; geweld en geloof 
 
Bronnen beoordelen op hun betrouwbaarheid. Je doet 
dit door te vragen wanneer de bron gemaakt is, hoe de 
maker van de bron aan zijn informatie is gekomen en 
met welke bedoeling hij de bron heeft gemaakt. De 
antwoorden op deze vragen moet je tegen elkaar 
afwegen. 
 
Kenmerkende aspecten geven bovenstaande 
vaardigheden betekenis in het tijdvak Monniken en 
Ridders. 
 
Evaluatie met leerlingen over deze aanpak, gericht op 
verbeteringen in periode 5. 
 

Formatief: 
Keuze, soms door 
docent, soms door 
leerling: Schrijf of teken-
opdracht, oefentoets  
en/of spel. 
 

Portfolio: : nee 
 

summatief 
(50 min.): 
 
PW: H.4 de Franken 

Magister:  cijfer (weging 20%) 

Leerdoelen Periode 5  Zichtbaar 

H. 5 (en H6) Koningen en kruistochten 
 
Een belangrijke gebeurtenis uit het verleden heeft oorzaken 
en gevolgen. Je beseft dat het nodig is bronnenonderzoek te 
doen om er achter te komen welke eerdere ontwikkelingen 
en handelingen aan een gebeurtenis voorafgaan. 
 
Je kunt begrijpen en uitleggen hoe mensen gebonden zijn 
aan tijd en plaats. Je bent je ervan bewust dat je bij het 
beoordelen van gebeurtenissen en personen zelf ook bent 
gebonden aan jouw eigen tijd en plaats. 
 
Kenmerkende aspecten geven bovenstaande vaardigheden 
betekenis in het tijdvak Steden en Staten. 

Formatief: 
Keuze, soms door 
docent, soms door 
leerling: Schrijf of 
teken-opdracht, 
oefentoets  
en/of spel. 

Portfolio: nee 
 

summatief 
(50 min.) 
 
PW; H5 koningen en 
kruistochten 

Magister:  cijfer (weging 20%) 
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ICT 
 

Introductie: Het vak ICT-basisvaardigheden behandelt de fundamentele digitale 

basisvaardigheden die leerlingen hard nodig hebben in de 21e eeuw. Deze geleerde 

basisvaardigheden zijn bij alle vakken inzetbaar, maar ook later in vervolgstudies en werk. 

Er wordt een introductie geleverd waarin alle digitale facetten langskomen die nodig zijn 

om het nieuwe schooljaar degelijk op te starten: wifi, schoolsite, rooster, mail, Cloud 

printen en wachtwoorden. Verder worden belangrijke programma’s zoals Word en 

PowerPoint nadrukkelijk behandeld in deze ICT-basisvaardigheden lessen, maar wordt er 

daarnaast ook aandacht besteed aan Mediawijsheid, (basis)programmeren en blindtikken. 

 

We willen graag dat je zelfstandig en creatief leert werken met de rijkdom die de digitale 

wereld je te bieden heeft; Dat is waar het bij het vak ICT-basisvaardigheden over gaat.  

 

N.B. Je krijgt het vak in de eerste 2 periodes (blok 1 en 2) van het schooljaar en aan het 

einde van elk blok krijg je een beoordeling NB (naar behoren) of NNB (niet naar 

behoren). 

 

Leerdoelen periode 1 (blok 1)  Zichtbaar 

Schoolnetwerk/inloggen/Magister etc.  

Je weet:  

Wat de afspraken zijn over het werken met een 

schoollaptop/pc, het internet en e-mail.  

Hoe je de Magister app moet downloaden en 

gebruiken. 

Hoe je een gebruikersnaam en wachtwoord moet 

instellen. 

Waar je de juiste informatie kunt vinden op 

www.kajmunk.nl 

Je kunt:  

Het stappenplan voor hulp op de juiste manier kan 

toepassen. 

Inloggen, het rooster/agenda bekijken en je cijfers 

vinden. 

Inloggen op het schoolnetwerk (ook met je 

smartphone). 

Formatief Magister onder 

inzet: NB/NNB 

 

Deze beoordeling 

komt tot stand 

door de wijze 

waarop de leerling 

deelneemt aan 

deze lessen. Hier 

wordt een goede 

en betrokken 

werkhouding 

verwacht met de 

juiste inzet. 

Dit geldt ook voor 

elk toekomstig 

http://www.kajmunk.nl/
http://www.kajmunk.nl/
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Een bestand logisch kan opslaan en terugvinden. 

Op verschillende manieren digitaal kan samenwerken. 

onderdeel in al 

deze lessen. 

Summatief n.v.t. 

Microsoft Word 
Je kunt: 
Het stappenplan voor hulp op de juiste manier kan 
toepassen. 
Het lint gebruiken. 
Een printvoorbeeld op je scherm krijgen. 
De spelling- en grammatica controle gebruiken.  
Een tekst selecteren/kopiëren/knippen en plakken. 
Kop- en voetteksten instellen.  
Automatisch de paginanummering en inhoudsopgave 
instellen. 
Een tabel invoegen en de lay-out aanpassen.  
Een tekst uitlijnen en de marges aanpassen. 
Tekstvakken invoegen en aanpassen.  
De afdrukstand wijzigen. 
De paginakleur aanpassen. 
Een voorblad maken en van de juiste informatie 
voorzien. 
Afbeeldingen aanpassen en toevoegen. 
Met een juiste werkhouding (inzet) deelnemen aan 
deze lessen en je aan de gemaakte deadlines houden. 
 

Formatief Magister onder 

inzet: NB/NNB 

 

Deze beoordeling 
komt tot stand 
door een 
samenwerking met 
het vak biologie in 
de vorm van een 
verslag. 
 
Voor de 
beoordeling van de 
ICT-
basisvaardigheden 
van Word in dit 
verslag wordt er 
gekeken naar de 
juiste toepassing 
van de geleerde 
Word 
vaardigheden in 
combinatie met de 
werkhouding en 
inzet tijdens deze 
lessen. 
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Summatief n.v.t. 

 

Microsoft PowerPoint 
Je kunt: 
Het stappenplan voor hulp op de juiste manier 
toepassen. 
Het lint gebruiken. 
Een presentatie met verschillende dia’s maken voor de 
LOS-gesprekken. 
De opmaak van een presentatie aanpassen. 
Afbeeldingen invoegen, bijsnijden en aanpassen in je 

PowerPoint. 

De regels omtrent het aantal woorden per dia 

toepassen. 

Met een juiste werkhouding (inzet) deelnemen aan 
deze lessen en je aan de gemaakte deadlines houden. 
 

Formatief Magister onder 

inzet: NB/NNB 

 

Deze beoordeling 
komt tot stand 
door een 
samenwerking met 
de mentoren van 
de brugklassen 
voor de 
presentaties van 
de LOS-
gesprekken. 
 
Voor de 
beoordeling van de 
ICT-
basisvaardigheden 
van PowerPoint in 
de LOS-gesprekken 
wordt er gekeken 
naar de juiste 
toepassing van de 
geleerde 
PowerPoint 
vaardigheden in 
combinatie met de 
werkhouding en 
inzet tijdens deze 
lessen. 
 

Summatief 

 

 

n.v.t. 

 

  



29 
 

Leerdoelen periode 2 (blok 2)  Zichtbaar 

Infovaardigheden en Mediawijsheid 
Je weet: 
Wat mediawijsheid en social media zijn, je weet hoe je 

er veilig mee om moet gaan. 

Hoe je kritisch moet kijken naar de informatie die via 

internet verspreid wordt (wat is waar en wat is fake). 

Hoe je online met elkaar om hoort te gaan. 

Beter hoe je je privacy moet beschermen. 

Hoe je om moet gaan met wachtwoorden. 

 

Je kunt: 
Het stappenplan voor hulp op de juiste manier 
toepassen. 
Verschillende media gebruiken om informatie bewust 
te delen. 
Eigen mediagebruik analyseren en doseren. 
Bewust een eigen digitale identiteit vormgeven. 
Doelbewust in sociale netwerken participeren en 
participatie van anderen bevorderen. 
De eigen privacy en veiligheid bewaken en die van 
anderen respecteren. 
De impact van wereldwijd publiceren aangeven en 
consequenties benoemen. 

Formatief Magister onder 

inzet: NB/NNB 

 

Deze beoordeling 

komt tot stand 

door de wijze 

waarop de leerling 

deelneemt aan 

deze lessen. Hier 

wordt een goede 

en betrokken 

werkhouding 

verwacht met de 

juiste inzet. 

Daarnaast wordt 

de deelname en 

betrokkenheid aan 

groepsgesprekken 

ook meegenomen 

in deze 

beoordeling. 

 

Summatief n.v.t. 
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Blindtikken 
Je weet: 
Hoe je het blindtik programma moet opstarten en 
gebruiken. 
Hoe de basis zithouding is. 
Hoe de basishouding met je handen op het 
toetsenbord is. 
Waar de getallen, letters, shift, backspace, delete, caps 
lock, ctrl en enter zich bevinden op het toetsenbord en 
waarvoor je ze dient te gebruiken. 
Hoe je de vingers van beide handen op je toetsenbord 
moet plaatsen in de starthouding. 
Welke vingers gebruik maken van welke knoppen 
tijden het blindtikken. 
 
Je kunt: 
De getallen, letters, shift, backspace, delete, caps lock, 
ctrl en enter blind vinden op je toetsenbord 
Je vingers op de juiste plek op het toetsenbord 
plaatsen in de starthouding (home row position). 
De vingers op de juiste daarvoor bestemde toetsen 
plaatsen om goed te kunnen blindtikken. 

Formatief Magister onder 

inzet: NB/NNB 

 

Deze beoordeling 
komt tot stand 
door een juiste 
zelfstandige 
werkhouding te 
laten zien, waarbij 
dit deels tijdens de 
lessen toegepast 
zal worden, maar 
dit onderdeel valt 
ook onder 
huiswerk, dus er 
zal ook gekeken 
worden naar de 
inzet en 
werkhouding van 
het huiswerk. 
 

Voor de 

beoordeling van de 

ICT-

basisvaardigheden 

van blindtikken zal 

de leerling alle 8 de 

levels (81 missies) 

afgerond moeten 

hebben voor de 

laatste les in blok 

2. 

 

Summatief n.v.t. 
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Levensbeschouwing 
 

Introductie vak: levensbeschouwing 

Het uitgangspunt van het vak levensbeschouwing op het Kaj Munk College is dat de leerling gaat nadenken over 

zijn/haar 'kijk op het leven’. Vragen als: "Wie ben ik? Hoe verhoud ik mij ten opzichte van mijn omgeving?” staan 

centraal. Het gaat niet alleen om het vergaren van cognitieve kennis. 

Leerlingen moeten vijf competenties halen. De vijf competenties blijven de gehele schoolcarrière op het Kaj Munk 

College hetzelfde. De leerdoelen verbonden aan de competenties zullen per leerjaar worden aangepast aan het 

niveau. Leerlingen krijgen van de docent opdrachten waarmee ze kunnen aantonen dat ze de competenties voor 

het vak hebben gehaald.  

Binnen het vak levensbeschouwing krijgt burgerschapsvorming een plek. De verschillende competenties en 

leerdoelen zijn verbonden aan de eindkwalificaties van burgerschapsvorming. Het vak levensbeschouwing werkt 

niet met toetsen. Leerlingen gaan aan de slag met een digitaal portfolio waar verschillende opdrachten in worden 

verwerkt. Het portfolio zal beoordeeld worden met ‘naar behoren’ (NB) of met ‘niet naar behoren’ (NNB). Het 

portfolio moet compleet zijn en de opdrachten moeten goed gemaakt worden.  

De vakdocent geeft steeds feedback op het proces om leerlingen te begeleiden naar een voldoende resultaat. Als 

een leerling ‘niet naar behoren’ staat (NNB) dan zal de leerling het werk moeten verbeteren of terug moeten komen 

om het werk af te maken. 

 

Bronnen: 

Onze leerdoelen en competenties zijn gebaseerd op onderstaande stukken. 

• Leercompetenties Godsdienst/Levensbeschouwing  

• Doelen burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie voor het schoolcurriculum 

onderbouw VO van SLO  

• Leerdoelen docentenhandleiding lesmethode Standpunt  

De overeenkomstige kleuren geven in het PTO aan uit welke bron de leerdoelen afkomstig zijn. In de bronnen 

staan einddoelen en kwalificaties voor de onderbouw VO. We hebben de leerdoelen aangepast voor leerjaar 1. In 

klas 3 moeten de leerlingen aan de volledige einddoelen en kwalificaties voldoen. In de bovenbouw blijft de 

leerling op dezelfde manier werken maar zullen andere eisen worden gesteld. 

 

Leerdoelen Periode 1   

Hoofdstuk 'De levensbeschouwelijke kijk' 

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik kan laten zien dat ik een 'eigen kijk' op 

het leven heb en persoonlijke 

antwoorden op levensvragen. 

  

formatief 

  

Portfolio: 

  

In het portfolio komen 

opdrachten te staan. 
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• Ik kan uitleggen dat iedereen zijn/haar 

eigen 'kijk' op de wereld heeft. 

• Ik kan mijn gevoel onder woorden 

brengen. 

• Ik kan het verschil aangeven tussen 

feiten en meningen. 

• Ik kan uitleggen dat ik een persoon met 

een eigen karakter ben. 

• Ik kan vijf voorbeelden van levensvragen 

geven en beantwoorden. 

• Ik kan een eigen bestaanservaring 

noemen. 

• Ik kan een bron controleren en de juiste 

informatie verwerken. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 

communiceren 

• Ik kan aangeven dat ik met respect 

luister naar verschillende meningen. 

• In een klassengesprek luister en reageer 

ik met respect naar anderen, ik kan 

uitleggen hoe je dat doet. 

• Ik kan uitleggen dat mijn 'kijk' mede 

wordt bepaald door mijn achtergrond en 

omgeving. 

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan uitleggen wat een 

levensbeschouwing is. 

• Ik kan uitleggen wat het doel van het vak 

levensbeschouwing is. 

• Ik kan het verschil uitleggen tussen 

'gewone vragen' en levensvragen. 

• Ik ken de drie kenmerken van 

levensvragen. 

• Ik kan uitleggen wat een 

bestaanservaring is. 

• Ik kan uitleggen waar de 'zinvraag' over 

gaat. 

• Ik kan het verschil uitleggen tussen een 

persoonlijke en een gemeenschappelijke 

levensbeschouwing. 

Aan de hand van deze 

opdrachten kan de 

leerling aantonen dat de 

verschillende leerdoelen 

en competenties 

behaald zijn. De docent 

levert de opdrachten 

aan. 

  

De docent geeft aan 

welke opdracht de 

leerling kan gebruiken 

om de leerdoelen en 

competenties te 

behalen. De opdrachten 

komen in het digitaal 

portfolio te staan. 

  

  

Beoordeling portfolio:  

  

NB = Naar behoren 

NNB = Niet naar 

behoren 

  

Er zal door de docent 

per periode feedback, 

feed forward en feed up 

gegeven worden. 

  

summatief 

  

  

  

  

Eindopdracht: 

  

Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een 

eindopdracht. 
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• Ik kan de volgende begrippen uitleggen: 

theïsme, atheïsme, agnosticisme, 

polytheïsme en monotheïsme. 

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 

levensbeschouwingen' 

• Ik kan bestaanservaringen herkennen en 

verwoorden. 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik kan het verschil uitleggen tussen een 

persoonlijke en een gemeenschappelijke 

levensbeschouwing. 

  

Opdracht 'Wie ben ik?'  

  

De opdracht wordt thuis 

gemaakt. 

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn moeten 

naar behoren (NB) zijn 

gemaakt. 

  

Leerdoelen Periode 2 

Hoofdstuk 'Het christendom' 

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik laat in een rubric zien dat ik naar mijn 

eigen gedrag kijk als het gaat om 

samenwerking. Ik laat ook zien dat, ik 

waar nodig, beter wil worden in het 

samenwerken. 

• Ik kan mijn mening uiten en uitleggen. 

• Ik kan voorbeelden noemen van 

christelijke antwoorden op levensvragen. 

• Ik kan een bron controleren en de juiste 

informatie verwerken. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 

communiceren 

• Ik kan aangeven dat ik met respect 

luister naar anderen. Ik kan dat laten 

zien in een klassengesprek. 

• Ik kan aangeven dat mijn 'kijk' mede 

wordt bepaald door mijn achtergrond en 

omgeving. 

  

formatief 

  

Portfolio: 

  

In het portfolio komen 

opdrachten te staan. 

Aan de hand van deze 

opdrachten kan de 

leerling aantonen dat de 

verschillende leerdoelen 

en competenties 

behaald zijn. De docent 

levert de opdrachten 

aan. 

  

De docent geeft aan 

welke opdracht de 

leerling kan gebruiken 

om de leerdoelen en 

competenties te 

behalen. De opdrachten 
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3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan verschillende 

levensbeschouwelijke kenmerken 

benoemen van het christendom. 

• Ik kan aan de hand van de volgende 

begrippen iets over de geschiedenis van 

het christendom vertellen: Jezus, 

verspreiding, reformatie en 

ontzuiling/secularisatie. 

• Ik kan uitleggen wie Jezus was en wat hij 

mensen leerde. 

• Ik kan uitleggen wat het belangrijkste 

geschrift van het christendom is en hoe 

het is ingedeeld en in welke talen het 

geschreven is. 

• Ik kan uitleggen hoe christenen denken 

over het hiernamaals. 

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 

levensbeschouwingen' 

• Ik kan verschillende 

levensbeschouwelijke kenmerken 

benoemen van het christendom. 

• Ik kan uitleggen wat het belangrijkste 

geschrift van het christendom is en hoe 

het is ingedeeld en in welke talen het 

geschreven is. 

• Ik kan uitleggen hoe christenen denken 

over het hiernamaals. 

• Ik kan twee rituelen, twee feesten en 

twee symbolen van het christendom 

uitleggen. 

  

6. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik kan laten zien dat ik kan samenwerken 

aan de hand van rubrics. 

• Ik kan uitleggen wat naastenliefde 

betekent en dat we in Nederland nog 

veel christelijke waarden gebruiken. 

• Ik kan uitleggen dat het christendom 

eigen antwoorden geeft op 

levensvragen. 

• Ik kan in een voorbeeld laten zien dat ik 

het belangrijk vind dat iedereen gelijk 

komen in het digitaal 

portfolio te staan. 

  

  

Beoordeling portfolio:  

  

NB = Naar behoren 

NNB = Niet naar 

behoren 

  

Er zal door de docent 

per periode feedback, 

feed forward en feed up 

gegeven worden. 

  

summatief 

  

  

Eindopdracht:  

  

Eindopdracht 

christendom naar eigen 

inzicht van de 

vakdocent. 

  

Bijvoorbeeld maak een 

tijdschrift over het leven 

van Jezus en leg daarin 

de verschillende 

christelijke feestdagen 

uit.   

  

De opdracht wordt in de 

klas, en gedeeltelijk 

thuis, in groepjes 

gemaakt. (Dit kan 

anders zijn als de 

vakdocent voor een 
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behandeld wordt en zich veilig kan 

voelen. 

  

andere eindopdracht 

kiest.) 

  

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn moeten 

naar behoren (NB) zijn 

gemaakt. 

  

Leerdoelen Periode 3 

Hoofdstuk 'De Buitenkant van levensbeschouwing' 

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik laat via een rubric zien dat ik naar mijn 

eigen gedrag kijk als het gaat om 

samenwerking. Ik laat ook zien dat ik, 

waar nodig, beter wil worden in het 

samenwerken. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 

communiceren 

• In een klassengesprek luister en reageer 

ik met respect naar anderen. 

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan uitleggen uit welke kenmerken 

een levensbeschouwing is opgebouwd. 

• Ik kan uitleggen wat de functie van een 

levensbeschouwelijk geschrift/boek is. 

• Ik kan uitleggen waarom mensen rituelen 

uitvoeren. Ik kan de vijf redenen 

benoemen. 

• Ik kan het verschil uitleggen tussen een 

symbool en een teken. 

• Ik kan de functie uitleggen van een 

gebedshuis of een plek waar mensen 

met een gemeenschappelijke 

levensbeschouwing kunnen 

samenkomen. 

  

formatief 

  

Portfolio: 

  

In het portfolio komen 

opdrachten te staan. 

Aan de hand van deze 

opdrachten kan de 

leerling aantonen dat de 

verschillende leerdoelen 

en competenties 

behaald zijn. De docent 

levert de opdrachten 

aan. 

  

De docent geeft aan 

welke opdracht de 

leerling kan gebruiken 

om de leerdoelen en 

competenties te 

behalen. De opdrachten 

komen in het digitaal 

portfolio te staan. 

  

  

Beoordeling portfolio:  
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4. Competentie 'Uitingsvormen en 

levensbeschouwingen' 

• Ik kan drie belangrijke 

levensbeschouwelijke symbolen 

uitleggen. 

• Ik kan op een creatieve manier 

aangeven waar ik voor wil gaan in het 

leven. 

• Ik kan uitleggen uit welke kenmerken 

een levensbeschouwing is opgebouwd. 

• Ik kan uitleggen wat inspirerende 

personen zijn. 

• Ik kan tenminste vier inspirerende 

personen benoemen  

waarvan twee inspirerende personen van 

gemeenschappelijke 

levensbeschouwingen. 

• Ik kan het verschil uitleggen tussen een 

'gewoon ritueel' en een 

'levensbeschouwelijk ritueel'. Ik kan van 

beide een voorbeeld geven. 

• Ik kan uitleggen wat de functie van een 

levensbeschouwelijk geschrift/boek is. 

• Ik kan uitleggen waarom mensen rituelen 

uitvoeren. Ik kan de vijf redenen 

benoemen. 

• Ik kan het verschil uitleggen tussen een 

symbool en een teken. 

• Ik kan de functie uitleggen van een 

gebedshuis of een plek waar mensen 

met een gemeenschappelijke 

levensbeschouwing kunnen 

samenkomen. 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik laat zien dat ik kan samenwerken aan 

de hand van rubrics. 

• Ik kan tenminste vier inspirerende 

personen benoemen  

waarvan twee inspirerende personen van 

gemeenschappelijke 

levensbeschouwingen. 

• Ik kan uitleggen waarom mensen rituelen 

uitvoeren. Ik kan de vijf redenen 

benoemen. 

  

NB = Naar behoren 

NNB = Niet naar 

behoren 

  

Er zal door de docent 

per periode feedback, 

feed forward en feed up 

gegeven worden. 

  

summatief 

  

  

Eindopdracht: 

  

Leerlingen ontwerpen in 

groepjes hun eigen 

levensbeschouwing. 

Leerlingen krijgen 

daarvoor in de les de 

tijd. Wat niet afkomt 

dat moet thuis gedaan 

worden. 

  

Leerlingen gaan aan de 

hand van een poster 

hun eigen 

levensbeschouwing aan 

de klas presenteren. 

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn moeten 

naar behoren (NB) zijn 

gemaakt. 
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•  Ik kan de functie uitleggen van een 

gebedshuis of een plek waar mensen 

met een gemeenschappelijke 

levensbeschouwing kunnen 

samenkomen. 

  

  

Leerdoelen Periode 4          

Hoofstuk 'Het humanisme' 

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik kan mijn mening uiten en uitleggen. 

• Ik kan voorbeelden noemen van 

humanistische antwoorden op 

levensvragen. 

• Ik kan uitleggen welke kinderrechten 

voor mij belangrijk zijn. 

• Ik kan uitleggen dat niet overal in de 

wereld mensen met dezelfde rechten 

behandeld worden. Ik kan daarvan een 

voorbeeld geven. 

• Ik kan uitleggen wat het doel van het vak 

levensbeschouwing is. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 

communiceren 

• Ik luister met respect naar verschillende 

meningen. 

• In een klassengesprek luister en reageer 

ik met respect naar anderen. 

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan uitleggen waarom het humanisme 

een gemeenschappelijke 

levensbeschouwing is. 

• Ik kan de belangrijkste uitgangspunten 

van het humanisme benoemen. 

• Ik kan het humanisme in de 

geschiedenis plaatsen. 

  

formatief 

  

Portfolio: 

  

In het portfolio komen 

opdrachten te staan. 

Aan de hand van deze 

opdrachten kan de 

leerling aantonen dat 

het de verschillende 

leerdoelen en 

competenties behaald 

zijn. De docent levert de 

opdrachten aan. 

  

De docent geeft aan 

welke opdracht de 

leerling kan gebruiken 

om de leerdoelen en 

competenties te 

behalen. De opdrachten 

komen in het digitaal 

portfolio te staan. 

  

  

Beoordeling portfolio:  

  

NB = Naar behoren 
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• Ik kan twee symbolen van het 

humanisme uitleggen. 

• Ik weet wat een humanist zal 

antwoorden op belangrijke levensvragen. 

• Ik herken dat een humanist eigen 

rituelen gebruikt op belangrijke 

momenten in zijn/haar leven. 

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 

levensbeschouwingen' 

• Ik kan twee symbolen van het 

humanisme uitleggen. 

• Ik kan aangeven wat een humanist zal 

antwoorden op belangrijke levensvragen. 

• Ik kan uitleggen dat een humanist eigen 

rituelen gebruikt op belangrijke 

momenten in zijn/haar leven. 

  

6. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik kan uitleggen wat kinderrechten zijn 

en je kunt twee voorbeelden noemen. 

• Ik kan uitleggen dat een humanist eigen 

rituelen gebruikt op belangrijke 

momenten in zijn/haar leven. 

• Ik kan zien in een voorbeeld dat mijn 

gedrag invloed heeft op mijn omgeving 

en dat mijn omgeving invloed heeft op 

mij. 

• Ik kan in een voorbeeld zien dat ik het 

belangrijk vind dat iedereen gelijk 

behandeld wordt en zich veilig kan 

voelen. 

• Ik laat in een voorbeeld zien dat ik een 

bijdrage lever aan een warme en sociale 

sfeer op school waarbij ik rekening houd 

met anderen. 

  

NNB = Niet naar 

behoren 

  

Er zal door de docent 

per periode feedback, 

feed forward en feed up 

gegeven worden. 

  

summatief 

  

  

Eindopdracht: 

  

Eindopdracht 

humanisme naar eigen 

inzicht van de 

vakdocent. 

  

Bijvoorbeeld maak een 

'ontwikkelingspaspoort'. 

Welke ontwikkelingen 

heb je gemaakt. En wat 

zijn jouw antwoorden 

op levensvragen.  

  

De opdracht wordt in de 

klas, en gedeeltelijk 

thuis, individueel 

gemaakt. (Dit kan 

anders zijn als de 

vakdocent voor een 

andere eindopdracht 

kiest.) 

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn moeten 

naar behoren (NB) zijn 

gemaakt. 
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Lichamelijke opvoeding LO 

 

Korte introductie: lichamelijke opvoeding LO 

Bij LO gaat het erom dat we de leerlingen: 

- Helpen beter te worden in allerlei bewegingssituaties; 

- Leren meer te genieten van bewegingssituaties; 

- Leren beter bewegingssituaties te regelen en daarbij zelfstandig te oefenen; 

- Leren zich een actieve leefstijl eigen te maken; 

- Leren reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling. 
 

Het vak lichamelijke opvoeding is naar behoren (NB) wanneer een leerling hier binnen de LO-lessen actief mee 

bezig is. Er wordt verwacht dat leerlingen aanwezig zijn in de juiste sportkleding. Dat betekent dat billen, buik en 

borst bedekt zijn en sieraden waarbij de veiligheid in het geding komt worden afgedaan. Ook geblesseerde 

leerlingen worden in de lessen verwacht, tenzij anders besproken met de LO docent. 

 

Leerdoelen    Zichtbaar  

Ik kan in de lessen Lichamelijke Opvoeding laten zien dat 

ik de vaardigheden uit de rubric (z.o.z.) naar behoren 

beheers.  

 

Een leerling die nog niet op de juiste weg is, wordt 

beoordeeld met “niet naar behoren”. Deze leerling krijgt 

steun van de betreffende docent lichamelijke opvoeding 

in de vorm van feedback, gesprekken, aanwijzingen en 

eventuele opdrachten.  

 

Formatief  Magister: naar behoren (NB) / 
niet naar behoren (NNB). 
 
Rubric attitude LO. Zie de 
volgende pagina van dit PTO.  
  

 

  



40 
 

Rubric attitude LO  

 Niet naar 

behoren 

Onderweg Naar 

behoren 

Gevorderd 

Doorzettingsvermogen - Ik geef op als 
het niet meteen 
lukt.  
- Ik leg de 
oorzaak ergens 
anders (ja 
maar…).  
- Ik probeer het 
niet.  

- Ik vind het 
moeilijk om te 
gaan met 
tegenslag.  
- Ik heb veel 
bevestiging 
nodig. - Ik ben 
nog 
wisselvallig. 

- Ik laat zien 
graag te willen 
leren.  
- Ik wil het 
graag goed 
doen.  
- Ik probeer 
het opnieuw.  
- Ik doe wat ik 

wel kan.  
- Ik stel 
doelen.  

- Ik wil continu 
verbeteren.  
- Ik ben leergierig.  
- Ik zoek 
uitdagingen.  
- Ik ben 
oplossingsgericht.  
- Ik haal doelen. 

Omgang materiaal, 

klaarzetten en 

opruimen 

- Ik gebruik 

materiaal op de 

verkeerde 

manier.  

- Ik laat 

klaarzetten en 

opruimen aan 

anderen over. 

- Ik gebruikt 

materiaal 

soms op de 

verkeerde 

manier. 

- Ik klaag bij 

klaarzetten / 

opruimen (ja 

maar…). 

- Ik gebruik 

materiaal 

waarvoor het 

bedoeld is.  

- Ik help mee 

met 

klaarzetten / 

opruimen 

wanneer de 

docent dat 

aangeeft.  

- Ik bied zelf aan 

mee te helpen met 

opruimen / 

klaarzetten.  

- Ik spreek anderen 

erop aan om 

materiaal goed te 

gebruiken en hun 

verantwoordelijkheid 

te nemen 

betreffende het 

klaarzetten / 

opruimen.  

Inzet om jezelf / jullie 

team beter te maken.  

Ik ben niet bezig 

mezelf te 

ontwikkelen 

betreffende 

kennis / 

eigenvaardigheid.  

Ik doe wat ik 

moet doen 

wanneer de 

docent / een 

klasgenoot 

alles regelt.  

 

Ik ben actief 

bezig met het 

verbeteren van 

de eigen 

vaardigheid.  

- Ik stel gerichte 

vragen om de eigen 

vaardigheid te 

verbeteren.  

- Ik geef 

klasgenoten hulp en 

aanwijzingen om 

beter te worden.  

Zelfstandig aan het 

werk gaan en aan de 

gang blijven.  

- Ik ben niet 

bezig met de 

opdracht.  

- Ik neem geen 

initiatieven.  

Ik ben alleen 

bezig met de 

opdracht 

wanneer de 

docent in de 

buurt is.  

- Ik voer de 

opdracht uit 

zoals 

gevraagd.  

- Ik denk 

actief mee. 

- Ik zorg ervoor dat 

anderen ook aan de 

gang blijven. 

- Ik neem initiatief. 

Omgang met elkaar en 

met de docent.  

Ik ben vaak in 

conflict met mede 

leerlingen en / of 

met de docent.  

Ik heb moeite 

om te gaan 

met 

verschillen.  

 

- Ik benader 

de docent en 

mede 

leerlingen 

positief.  

- Ik hou er in 

deze 

benadering 

rekening mee 

dat iedereen 

anders is.  

Ik spreek anderen 

aan op negatief 

gedrag.  
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Communicatie Ik communiceer 

niet met een 

docent 

betreffende 

afwezigheid, 

kleding en andere 

afspraken.   

Ik 

communiceer 

soms op de 

verkeerde 

manier 

waardoor de 

boodschap niet 

juist over 

komt.   

Ik 

communiceer 

op een heldere 

manier.   

Ik communiceer 

zelfstandig op een 

heldere manier.  

Samenwerken - Ik kan mijzelf 

niet in een team 

zetten.  

- Ik stap zomaar 

uit een team.  

- Ik zoek 

conflicten op. 

 

- Ik vind een 

team wanneer 

de docent mij 

helpt. 

- Ik kan niet 

met iedereen 

samenwerken.  

-Ik kan mijzelf 

in een team 

zetten.  

- Ik kan met 

anderen 

samenwerken. 

- Ik kan zelfstandig 

eerlijke teams 

samenstellen.  

- Ik kan 

medeleerlingen bij 

het spel betrekken.  
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Muziek 
 

Muziek is een vak bij uitstek waarbij het gaat om de leerdoelen en het leerproces. Muziek maken en luisteren 

stimuleert de samenwerking van de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft en dat heeft een positieve invloed 

op het cognitieve vermogen van de leerling. Dat betekent een positieve invloed op het beoefenen van vakken als 

wiskunde en talen. Verder stimuleert het maken van muziek de fijne motoriek en het luisterend vermogen. Het 

stimuleert leerlingen om samen te werken en te presenteren in een groep. Naast het bespelen van een 

instrument wordt de theoretische kennis die in de lessen behandeld wordt, schriftelijk getoetst. Deze toetsen 

worden ook beoordeeld met nb/nnb. 

 

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

• Kennis van symfonieorkest; 

• Zangtechniek ( basisvaardigheden) 

Formatief Portfolio 

Magister: inzet, inzicht, gedrag 
(o/v) 

summatief 
(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 

 

 

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

• Kennis van snaarinstrumenten 

• Keyboard basisvaardigheden ( melodie, ritme, 
akkoorden, ontwikkeling fijne motoriek, ontwikkeling 
toongevoel) 

formatief Portfolio 

Magister: inzet, inzicht, gedrag 
(o/v) 

summatief 

(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 

 

 

Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

• Kennis van het notenschrift ( toonladder, ritme, 
melodie, voortekens, harmonieleer) 

• Ritmische vorming ( praktijk) 

• Kennis van blaasinstrumenten 

formatief Portfolio 

Magister: inzet, inzicht, gedrag 
(o/v) 

summatief 
(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 

 

 

Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

• Kennis van blaasinstrumenten->vervolg 

• Gitaar ( eenvoudige akkoorden, vingerzetting, 
ontwikkelen fijne motoriek) 

• Optioneel(heeft te maken met de tijd-> er is een 
jaar minder!!! 

• Kennis van slagwerkinstrumenten 

• Basis slagwerk en drums(praktijk 

formatief Portfolio 

Magister: inzet, inzicht, gedrag 
(o/v) 

summatief 
(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 

 



43 
 

Nederlands 

 

Korte introductie vak: Taal staat aan de basis van je leren en ontwikkeling. We werken aan je tekstbegrip, spreek-

en schrijfvaardigheid, zodat je alle basisvaardigheden voldoende beheerst om straks je vwo-diploma te halen.  

Het jaarprogramma van het onderdeel Fictie staat in een apart kader aan het einde van het PTO.  

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets okt - nov  mrt-apr jun-jul  

  
S/M/

A* 
Tijd 

(min) 
Wegi

ng (%) 
S/M/

A* 
Tijd 

(min) 
Wegi

ng (%) 
S/M/

A* 
Tijd 

(min) 
Wegi

ng (%) 
S/M/

A* 
Tijd 

(min) 
Wegi

ng (%) 

Nederlands - - - S 50 15%    S 50 25% 

 

Leerdoelen periode 1 
 

 zichtbaar 

Lezen H1 en H2 
Ik kan oriënterend (H1 blz. 12) en globaal en onderzoekend ( 

H2 blz.42) lezen en het onderwerp van een tekst bepalen ( H1) 

blz. 12 Ik kan het deelonderwerp van alinea’s bepalen ( H2) 

Summatief 

Afname: 

op flexibel moment 

in de les 

Schriftelijke toets (50 

min) 

 

 

 

 

Magister: cijfer 15 % 

Ik kan de betekenis van een woord raden met behulp van een 

synoniem.  

Ik kan de betekenis van een onbekend woord raden m.b.v. een 

omschrijving of definitie.  

Schrijven  

 Ik schrijf een brief aan mijn docent 

Ik kan een goede brief indelen.  
Ik kan alinea’s met een kernzin schrijven.  
Ik kan een persoonlijke brief schrijven.  
 

Formatief 

Schriftelijke toets in 

combinatie andere 

opdrachten.  

 

 

Spelling H1 t/m H 3  
Ik weet hoe ik  hoofdletters en leestekens moet gebruiken en 

doe dat goed. Mijn  (werkwoord)spelling is foutloos 

.    

Formatief 

Opdracht aangereikt 

door de docent.  

Magister: NB/ NNB  

 

Fictie *  Magister: NB/ NNB 
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1. Ik kan een fictieboek lezen dat past bij mijn niveau. 

2. Ik kan van dit fictieboek een samenvatting maken en 

bepaalde fictie-termen bespreken uit het leesboek.  

3. Ik kan een verslag maken aan de hand van de opdracht 

die ik krijg bij het leesboek. 

 

 

boek 1 

opdracht 

boekendoos 

Onderdeel van gehele 

fictie- en 

schrijfdossier 

 

 

Leerdoelen Periode 2 

 

 Zichtbaar  

Lezen Hoofdstuk 3 en 4  

Ik herken de inleiding, het slot en de hoofdgedachte van een 
tekst ( H3, blz. 72. Ik herken chronologische, opsommende, 
tegenstellende en toelichtende tekstverbanden aan de hand 
van signaalwoorden( H4 blz. 102) 
 

Summatief 

Schriftelijke toets (50 

min.)  

Afname: 

Toetsweek  

 

Magister: cijfer 20 % 

Woordenschat H3 en 4  

Ik kan de betekenis van een woord raden m.b.v. een 

voorbeeld.  

Ik kan de betekenis van een woord raden m.b.v. een 

tegenstelling.  
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Fictie * 

Je maakt een Flyer over je tweede leesboek. De uitleg vind je 

bij  

Hoofdstuk H2 en H4  “Schrijven “ 

Je laat zien dat je  een uitnodiging en een flyer kunt maken  

 

 

Schriftelijke opdracht 

in combinatie met 

andere opdrachten. * 

Onderdeel fictiedossier’ 

 

 

Magister: NB/ NNB  

 

  Zichtbaar 

Spelling Hoofdstuk 4,5,6 
Ik maak juist gebruik van hoofdletters en leestekens, en de 
(werkwoord)spelling is foutloos.    
 

Formatieve toets    Magister: NB/ NNB  

 

Leerdoelen Periode 3 

 

 Zichtbaar  

Spelling 
Herhalen Spelling H1 t/m H6  
 

Summatief: 

Schriftelijke toets (50 

min.)  

Afname: 

op flexibel moment in 

de les 

 

 

Weging: 20%  

 

Grammatica H1 t/m H6 
Ik zinnen in zinsdelen verdelen.  
 
Ik kan persoonsvorm en onderwerp benoemen( H1, blz. 28)    
Ik kan het verschil tussen een werkwoordelijk (H2,  blz. 58) en 
een naamwoordelijk gezegde (H4,  blz. 118) aangeven.  
Ik kan het lijdend voorwerp(( H3, blz.  88) , het meewerkend 
voorwerp (( H5,  blz. 148) en de bijwoordelijke bepaling(H6,  
blz. 178) aangeven.  
 
Ik kan zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, persoonlijke en 
bezittelijke voornaamwoorden, werkwoorden, aanwijzende, 
vragende en onbepaalde voornaamwoorden, voorzetsels en 
bijwoorden herkennen.  

Formatieve toets Magister: NB/ NNB  
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Ik kan zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, persoonlijke en 

bezittelijke voornaamwoorden, werkwoorden, aanwijzende, 

vragende en onbepaalde voornaamwoorden, voorzetsels en 

bijwoorden gebruiken. 

 
Fictie * 
Ik lees mijn derde leesboek 

1. Ik kan een verslag schrijven. ( H4, blz. 108) en 
verwerk hierin de 5w+h-vragen.   

2. Ik kan alinea’s met een  kernzin schrijven. 
3. Ik weet wat een kernzin is.  
4. Ik kan een alinea schrijven.  

5. Ik weet wat een deelonderwerp is.  
 

 

Schriftelijke opdracht  

in combinatie met 

andere opdrachten.   

* Onderdeel 

fictiedossier 

 

 

 

Magister: NB/ NNB 

Spreken: 
Ik kan (samen met een klasgenoot) een goede instructie over 
een zelf gekozen onderwerp geven 
 

Mondelinge toets in 

combinatie andere 

opdrachten.  

Onderdeel 

fictiedossier.* 

 

Onderdeel 

fictiedossier  

Magister: NB/ NNB 

Leerdoelen Periode 4 

 

 Zichtbaar  

Lezen  H1- H6  

Ik kan tekstdoelen herkennen( H5, blz. 132) en ik kan 

uitleggen waarom er een afbeelding bij een tekst staat. Ik kan 

informatie uit afbeeldingen halen (Kaartje, schema, tabel( H6, 

blz. 162) 

PLUS herhaling leerstof tekstbegrip van H1-H4 

Summatief: 

Schriftelijke toets (50 

min.)  

Afname: 

Toetsweek 

 

Magister: cijfer 25 % 

 

Fictie 

 Ik lees mijn vierde boek en schrijf hier een recensie over  

Ik kan een betogende tekst herkennen en schrijven  

 

 

Schriftelijke toets in 

combinatie met andere 

opdrachten. 

 

Magister: NB/ NNB 
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 Onderdeel 

fictiedossier.* 

 

 

 

 

 

 

  Zichtbaar 

 
Fictie * 
Ik heb altijd een leesboek bij mij en lees iedere Nederlandse 
les 10-15 minuten 
 
Fictie- en schrijfdossier : Algemene leerdoelen 

1. Ik kan een fictieboek lezen dat past bij mijn niveau. 
2. Ik kan van dit fictieboek een samenvatting maken en 

bepaalde fictie-termen bespreken uit het leesboek.  
3. Ik kan een verslag maken aan de hand van de 

opdracht die ik krijg bij het leesboek. 
4. De feedback die ik krijg bij het verslag kan ik 

gebruiken bij een volgende fictie-opdracht. 
5. Ik kan hulp vragen aan mijn medeleerlingen en aan 

mijn docent als ik niet weet wat voor fictieboek ik 
kan kiezen.  

6. Ik kan een fictieboek lezen dat past bij mijn niveau. 
 
 
Het fictiedossier bestaat uit schrijf-en spreekopdrachten. 
Ik maak een Boekendoos 
Ik kan een verslag ,een flyer en 
een recensie maken / schrijven  
 
Ik kan een heldere instructie geven 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Summatief* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

Magister cijfer: 20 %  
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Onderzoek & Ontwerpen O&O 
 

Introductie vak: Onderzoek en Ontwerpen (O&O): 

Je werkt tijdens dit vak in teamverband (3-4 leerlingen) aan drie of vier levensechte opdrachten vanuit de praktijk 

en meestal met een opdrachtgever van buiten de school. Hierbij word je gecoacht door de docent en ontwikkel je 

vele vaardigheden.  

Elke opdracht begint met een kick-off, bij voorkeur op locatie bij de opdrachtgever, waarbij deze aan de 

leerlingen-teams een belangrijk vraagstuk voorlegt. Vervolgens werken jullie in teamverband 9-10 weken aan de 

opdracht. Tijdens deze periode krijgen de teams feedback van de opdrachtgever en/of een deskundige uit het 

betreffende vakgebied, dit verschilt per opdracht. De opdracht wordt afgesloten met een presentatie, waarbij 

jullie team de bedachte oplossing aan de opdrachtgever presenteert. Bij sommige opdrachten ligt het accent op 

het ontwerpen van iets en bij andere vraagstukken meer op het doen van onderzoek.  

Van jou wordt verwacht dat je je eerst verdiept in de problematiek en met je team een Programma van Eisen 

(PvE) opstelt. Jullie verzamelen zoveel mogelijk ideeën en onderzoeken die op bruikbaarheid. Uiteindelijk werk je 

toe naar één oplossing. Met behulp van de verkregen tussentijdse feedback kan de (voorlopige) oplossing worden 

verbeterd. Aan het eind van de periode rondt het team de opdracht af en bereid je samen de eindpresentatie 

voor. Hierbij wordt vaak ook gevraagd om een prototype of maquette en een eindverslag. 

De opdrachten zijn elk jaar anders (want actueel) en zijn verdeeld over de ‘7 werelden van techniek’. 

Meer informatie vind je op de Kaj Munk website. 

 

Leerdoelen   Zichtbaar 

Zoals je hierboven leest, werkt het bij het O&O dus echt anders 
dan bij de meeste andere vakken. Je hebt heel veel vrijheid in 
hoe je dingen aanpakt en je wordt meer beoordeeld op hoe je 
(samen) het werk aanpakt (het proces) dan op het eindproduct.   
 
Tijdens de presentatie van het eindproduct, zal door de 
opdrachtgever en/of de docent worden gelet op de wijze van 
presenteren, de creativiteit, onderbouwing van de oplossing, en 
de mate waarin het team zich heeft verdiept in de problematiek. 
Dit resulteert in een ‘productcijfer’ en dit telt mee voor 25%. Het 
productcijfer is voor alle teamleden gelijk.  
Je wordt individueel beoordeeld op je bijdrage tijdens het 
proces. Hierbij wordt vooral gekeken naar inzet, samenwerking, 
communicatie, planning, het nemen van initiatief en naar 
leiderschap. Daarnaast is het belangrijk dat je je voortdurend 
blijft ontwikkelen en dat zal voor iedere individuele leerling weer 
anders zijn. Dit geheel bepaalt de overige 75% van het cijfer voor 
de opdracht. 
 
In een schooljaar werk je aan drie of vier opdrachten en na elke 
opdracht volgt een eindevaluatie.   
 

Formatief: 
Doorlopende 
coaching van 
docent 
 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief: 
Geen toetsen 
 
Na de 
presentatie 
van elke 
opdracht en 
de evaluatie 
wordt het 
cijfer 
vastgesteld: 
25% product 
75% bijdrage 
proces  

Magister:  
Bij drie opdrachten, drie 
keer 33,3% 
Bij vier opdrachten, vier 
keer 25% 

https://www.kajmunk.nl/technasium/
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Daarnaast zal er gedurende het hele schooljaar aandacht zijn 

voor de ontwikkeling van zes competenties: creatief, 

communicatief, ondernemend, zelfsturend, projectmatig werken 

en samenwerken 
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Wiskunde 
 

Introductie vak: wiskunde 

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gelden negen kerndoelen voor rekenen en wiskunde (SLO, 

2020). De kerndoelen beschrijven wat de leerlingen moeten kunnen aan het eind van de onderbouw. De leerstof 

die in de eerste klas van het vwo wordt aangeboden sluit aan bij deze kerndoelen. In dit PTO vindt u zowel de 

algemene kerndoelen, als de meer concrete leerdoelen die de leerling aan het eind van de eerste klas van het 

vwo moet beheersen voor een succesvolle overgang naar de tweede klas van het vwo. 

 

KERNDOELEN 

Onderstaande doelen zijn opgenomen in het besluit ‘Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs’ 

(Rijksoverheid, 2010). 

19. De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg 

aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen. 

20. De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te 

gebruiken om problemen op te lossen. 

21. De leerling leert een wiskundige argumentatie op te zetten en te onderscheiden van meningen en 

beweringen, en leert daarbij met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen. 

22. De leerling leert de structuur en de samenhang te doorzien van positieve en negatieve getallen, decimale 

getallen, breuken, procenten en verhoudingen, en leert ermee te werken in zinvolle en praktische situaties. 

23. De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in nauwkeurigheid, orde van 

grootte en marges die in een gegeven situatie passend zijn. 

24. De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metrieke stelsel, en leert rekenen 

met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen. 

25. De leerling leert informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te 

gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen grootheden en variabelen. 

26. De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen te 

maken en deze te interpreteren, en leert met hun eigenschappen en afmetingen te rekenen en te redeneren. 

27. De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren, en leert gegevens, 

representaties en conclusies kritisch te beoordelen. 

  

CONCRETE LEERDOELEN 1 VWO 

Per hoofdstuk van de methode Getal & Ruimte (Dijkhuis, et al., 2019) zijn concrete leerdoelen geformuleerd in 

termen van wat de leerling uiteindelijk moet kunnen. Deze leerdoelen zullen in de volgorde waarin zij in dit PTO 

staan in de lessen worden behandeld en worden getoetst. 

Er kan op twee manieren worden beoordeeld of de leerling het leerdoel heeft bereikt, namelijk; 

• Formatief;  De leerling oefent net zolang, totdat hij het doel heeft bereikt en een bepaalde vaardigheid 

beheerst. De leeropbrengst wordt aan de hand van diverse werkvormen tijdens de lessen zichtbaar en 

hoorbaar gemaakt voor zowel de docent. 

• Summatief; Het leerdoel wordt afgesloten met een cijfer. 

De leerling krijgt per periode een overzicht van alle leerdoelen, zowel op papier als in de studiewijzer in Magister. 
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Zichtbaar maken van het leerproces 

Tijdens de lessen zal de docent aan de hand van verschillende formatieve evaluatie-instrumenten controleren of 

de leerlingen op de goede weg zitten. Daarbij zal ook ruimte zijn voor feedback, zowel door de docent, als door 

klasgenoten. De leerlingen kunnen laten zien dat zij iets van deze feedback hebben opgestoken door dit te 

verwerken in toekomstige opdrachten. Het is de bedoeling dat zowel de docent, als de leerling zelf met deze 

formatieve evaluatiemomenten zicht krijgt op het leerproces.  

 

De keuze van formatieve evaluatie-instrumenten en de wijze waarop de vorderingen van de leerlingen formatief 

worden bijgehouden is afhankelijk van de persoonlijke stijl van de docent. 

 

Inzet 

Naast de leerdoelen speelt werkhouding een belangrijke rol. Hieronder valt de mate waarin de leerling werkt aan 

de leerdoelen en de manier waarop hij/zij de gekregen feedback verwerkt. Deze informatie m.b.t. werkhouding 

wordt in Magister verwerkt als zijnde naar behoren (NB) of niet naar behoren (NNB). 

 

Algemene vaardigheden die gericht zijn op het proces en zelfregulatie (gedurende het hele jaar) 

• Ik kan de feedback die ik krijg van mijn leraar en klasgenoten verwerken in een nieuwe opdracht. 

• Ik beoordeel a.d.h.v. mijn geoefende opdrachten of ik een vaardigheid voldoende beheers om deze af te 

sluiten. 

• Ik kan toelichten welke stappen ik moet volgen om een wiskundig probleem aan te pakken en op te lossen. 

 

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 

  januari  juni - juli 

  
S/M/A

* 
Tijd 

(min) Weging (%) 
S/M/A 

* 
Tijd 

(min) Weging (%) 

Wiskunde S 50 20 S 50 20 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders) 

Leerdoelen Blok 1  Zichtbaar 

Hoofdstuk 1. Figuren 

De leerling kan… 

• de eigenschappen van de volgende ruimtefiguren benoemen: 

balk, kubus, prisma, piramide, bol, kegel. 

• de volgende soorten lijnen herkennen en tekenen: kijklijnen, 

loodlijnen, evenwijdige lijnen, (lichaams)diagonalen. 

• de eigenschappen van de volgende vlakke figuren benoemen: 

rechthoek, vierkant, cirkel, driehoek. 

• de volgende vlakke figuren tekenen: rechthoek, vierkant, cirkel 

• een driehoek tekenen m.b.v. een passer. 

• uitslagen van ruimtefiguren herkennen en tekenen. 

 

 

 

Formatief: 
H1 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
50 min. 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
H2 & H3 

Magister: cijfer (20%) 
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Hoofdstuk 2. Getallen en formules 

De leerling kan… 

• uitleggen wat wordt bedoeld met de volgende begrippen: 

som, verschil, product, quotiënt, deler, priemgetal, 

tegenovergestelde getallen. 

• de rekenvolgorde toepassen en correct noteren. 

• de ggd en kgv berekenen. 

• rekenen met breuken. 

• negatieve getallen optellen en aftrekken. 

• werken met woord- en letterformules. 

• rekenen met letters. 

 
Hoofdstuk 3. Assenstelsels en grafieken 
De leerling kan… 
• negatieve getallen vermenigvuldigen en delen. 
• de rekenvolgorde toepassen en correct noteren. 
• rekenen met een deelstreep. 
• rekenen met negatieve breuken. 
• delen door een breuk. 
• een assenstelsel tekenen. 
• ik kan werken met coördinaten en kwadranten. 
• (globale) grafieken aflezen en tekenen. 
 

Leerdoelen Blok 2  Zichtbaar 

Hoofdstuk 4. Hoeken en symmetrie 
De leerling kan… 
• uitleggen wat het verschil is tussen een lijn, een halve lijn en 

een lijnstuk. 
• loodlijnen en evenwijdige lijnen herkennen en tekenen. 
• de volgende hoeken herkennen en de eigenschappen ervan 

benoemen: rechte hoek, scherpe hoek, stompe hoek, 
gestrekte hoek, volle hoek. 

• hoeken meten, tekenen en berekenen. 
• werken met lijn-, draai- en puntsymmetrie. 
• spiegelen in een lijn. 
• een middelloodlijn en bissectrice tekenen. 
 
Hoofdstuk 5. Rekenen 
De leerling kan… 
• rekenen met decimale getallen. 
• getallen afronden. 
• berekeningen correct uitvoeren op de rekenmachine. 
• schattend rekenen. 
• correct afronden bij praktische situaties. 
• grote getallen voluit schrijven. 
• rekenen met procenten en percentages berekenen. 
• rekenen met verhoudingen. 
• evenredige en omgekeerd evenredige verbanden herkennen. 
 
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 

Formatief 
H4 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
50 min. 
 
Afname: 
toetsweek 
 
Lesstof:  
H5 
 

Magister: cijfer (20 %) 
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Leerdoelen Blok 3  Zichtbaar 

Hoofdstuk 6. Formules en letters 
De leerling kan… 
• rekenen met kwadraten en wortels. 
• rekenen met kwadratische en lineaire formules. 
• de grafiek tekenen bij kwadratische en lineaire formules. 
• een som van gelijke termen herleiden. 
• producten herleiden. 
 
Hoofdstuk 7. Vlakke figuren 
De leerling kan… 
• zwaartelijnen en hoogtelijnen tekenen. 
• bijzondere driehoeken en de eigenschappen ervan benoemen. 
• hoeken berekenen in driehoeken. 
• hoeken berekenen in figuren met meerdere driehoeken. 
• bijzondere vierhoeken en de eigenschappen ervan benoemen. 
• hoeken berekenen m.b.v. F-hoeken en Z-hoeken 
 
Aanvullend leerdoel ter differentiatie: 
• De leerling kan een wiskundig bewijs leveren. 
 
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 

Formatief 
H6 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
50 min. 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
H7 
 

Magister: cijfer (20 %) 

Leerdoelen Blok 4  Zichtbaar 

Hoofdstuk 8. Herleiden en machten 
De leerling kan… 
• bij herleiden optellen en vermenigvuldigen door elkaar. 
• haakjes wegwerken. 
• rekenen met machten; met en zonder rekenmachine. 
• rekenen met de wetenschappelijke notatie; met en zonder 

rekenmachine. 
• machten met een letters als grondtal vermenigvuldigen en 

optellen. 
• de macht van een macht en de macht van een product 

herleiden. 
 
Aanvullend leerdoel ter differentiatie: 
• De leerling kan rekenen met machten met een negatieve 
 exponent. 
 
Hoofdstuk 9. Meten 
De leerling kan… 
• het verschil tussen een grootheid en een eenheid benoemen. 
• lengte, oppervlakte en inhoudseenheden omrekenen. 
• rekenen met schaal. 
• de omtrek, oppervlakte en inhoud van vlakke figuren 

berekenen. 
• de oppervlakte van een driehoek en van een balk berekenen. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
50 min. (H8) 
50 min. (H9) 
 
Afname: 
flexibel 
moment (H8) 
toetsweek (H9) 
 
Lesstof: 
H8 (flexibel) 
H9 (toetsweek) 
 

Magister: cijfer (20 %) 
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• het voor-, zij- en bovenaanzicht van een figuur tekenen op 
schaal. 

 
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 


