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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! 
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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: 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 aardrijskunde 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 toetsenweek 1. De stof 

van het hele jaar komt deels terug in de toets van toetsenweek 2. Natuurlijk zal je docent aangeven 

om welke stof het vooral zal gaan. 

 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  okt - nov  jan - jan     

  
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 Zuid-Afrika : een land met twee gezichten  Zichtbaar 

 
Ik kan aangeven en verklaren welke klimaten (volgens Köppen) 
voorkomen in Zuid-Afrika.  
Ik kan aangeven en verklaren welke landschappen in Zuid-Afrika 
voorkomen. 
Ik kan de spreiding en (sociaal-economische) kenmerken van 
verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika beschrijven en 
verklaren. 
Ik kan de positie van Zuid-Afrika in het werelddeel Afrika en in 
de rest van de wereld beschrijven en verklaren. 
Ik kan de relevante begrippen van dit hoofdstuk toepassen. 
Ik kan laten zien dat ik voldoende heb geoefend in mijn 
werkboek met de kennis.  
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 

formatief Portfolio  
Magister: (nb/nbb)  

summatief 
(50 min.) 
 
Lesstof: 
hoofdstuk 1 
en 
basisteksten 
 
Afname: 
flexibel ( let 

op:deels komt 
deze leerstof 
terug in 
toetsenweek) 
 

 

Magister:  cijfer 20% 
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Ik heb aandacht besteed aan de manier waarop ik mijn 
antwoorden heb opgeschreven. Dus heb ik in hele zinnen 
geantwoord. 
 
 

Leerdoelen Periode 2 Van de bergen naar de zee  Zichtbaar 

Ik kan beschrijven hoe gebergtevorming wordt veroorzaakt door 
platentektoniek. Ik kan dit verder uitwerken voor de Alpen. 
Ik kan met behulp van relevante begrippen beschrijven hoe een 
gebergte wordt afgebroken in de geologische tijd. 
Ik kan de kenmerken en de relevante processen beschrijven in 
de verschillende delen van een rivier.  
Voor Nederland kan ik uitleggen welke kenmerken de rivieren in 
Nederland hebben. 
Ik kan beschrijven en verklaren welke kustvormen er zijn. Van de 
verschillende kustvormen kan ik meerdere voorbeelden 
noemen. 
Ik kan uitleggen wat karstverschijnselen zijn. Ook kan ik de 
onderdelen van een karstlandschap beschrijven en verklaren. 
Ik kan laten zien dat ik mijn werkboek gebruikte heb om te 
oefenen met de stof 
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. 
 
Met een korte onderzoeksopdracht over gletsjers kun je 1 punt 
verdienen bij je cijfer 
 
 

formatief Portfolio  
Magister: (nb/nbb)  

summatief 
(50 min.)  
 
Lesstof: 
hoofdstuk 2 
en 
basisteksten 
 
Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Flexibel.  
( let op:deels 
komt deze 
leerstof terug 
in 
toetsenweek) 
 
 
 

Magister:  cijfer 20% 
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Leerdoelen Periode 3 Duitsland in het hart van Europa  Zichtbaar 

Ik kan uitleggen hoe de relatieve ligging van Duitsland is 
veranderd door de val van het IJzeren Gordijn 
Ik kan beschrijven en verklaren hoe Berlijn veranderd is na 1945 
en na 1989 
Ik kan Duitsland opdelen in verschillende deelgebieden. 
Ik kan de regionale verschillen in Duitsland beschrijven en 
verklaren. 
Ik kan uitleggen welke rol Duitsland speelt in de Europese Unie 
en wat dit betekent voor Nederland 
Ik kan laten zien dat ik mijn werkboek gebruikte heb om te 
oefenen met de stof 
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. 
 

formatief Portfolio  
Magister: (nb/nbb)  

summatief 
(50 min.) 
 
Lesstof: 
hoofdstuk 4 
en 
basisteksten 
 
Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek.  
 
LET OP! OOK 
STOF UIT 
EERDERE 
PERIODES 
WORDT 
GETOETST 
 
 

Magister:  cijfer 20% 

Leerdoelen Periode 4 Turkije: tussen Europa en Azië  Zichtbaar 

Ik kan de regionale verschillen in Turkije beschrijven en 
verklaren. 
Ik kan de groei van de stad Istanbul verklaren 
Ik kan uitleggen waarom Turkije vaak te maken heeft met 
aardbevingen.  
Ik kan uitleggen welke problemen Turkije tegenkomt in het 
waterbeheer en welke oplossingen men daarvoor heeft 
gevonden. 
Ik kan uitleggen welke demografische kenmerken Turkije heeft. 
Ik kan uitleggen welke overeenkomsten en verschillen Turkije 
heeft met andere islamitische landen. 
Ik kan uitleggen welke meningsverschillen er zijn tussen de 
Koerden en de Turken in Turkije 
Ik kan laten zien dat ik mijn werkboek gebruikte heb om te 
oefenen met de stof 
 
Met een korte onderzoeksopdracht over water kun je je cijfer 
met 1punt verhogen 
 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 

formatief Portfolio  
Magister: (nb/nbb)  

summatief 
(50 min.) 
 
Lesstof 
hoofdstuk 6 
en 
basisteksten 
 
Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
 
 

Magister:  cijfer 20% 
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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. 
 

Leerdoelen Periode 5  Zichtbaar 

Ik kan het klimaat in de VS verklaren met meerdere 
temperatuurfactoren.  
Ik kan de VS opdelen in verschillende klimaatgebieden van 
Köppen. 
Ik kan de overeenkomsten en verschillen tussen tornado’s en 
hurricanes beschrijven en verklaren. 
Ik kan uitleggen wat het woord moesson betekent en wat de 
gevolgen van de moesson zijn voor het klimaat in India. 
Ik kan uitleggen welk natuurgeweld  er in India ontstaat door 
veelvuldige neerslag en wat de rol van mensen is in dit 
natuurgeweld.  
Ik kan uitleggen wat El Nino betekent voor de neerslag en de 
luchtdruk in Zuid-Amerika 
Ik kan laten zien dat ik mijn werkboek gebruikte heb om te 
oefenen met de stof 
 
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. 
 

formatief Portfolio  
Magister: (nb/nbb)  

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: 
hoofdstuk 7 
en 
basisteksten 
 
Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
 
LET OP! OOK 
STOF UIT 
EERDERE 
PERIODES 
WORDT 
GETOETST 
 
 
 
 

Magister:  cijfer 20% 
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Biologie 

  

 

Introductie:  

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 toets 2 toets 3 PO toets 4 

thema 2 thema 3 thema 1 onderzoeken thema 4 

blok 1 toetsweek 

eind blok 2 (januari) 

blok 3 blok 3 toetsweek 

eind blok 4 (juni/juli) 

 tijd weging  tijd weging  tijd weging  tijd weging  tijd weging 

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

Thema 2: Voeding en vertering 

leerdoelen: blok 1 zichtbaar 

-  Je kunt de functies van voedingsstoffen en voedingsvezel in 
voedingsmiddelen noemen. 

- Je kunt zes groepen voedingsstoffen noemen met hun 
functies en kenmerken. 

- Je kunt essentiële en niet-essentiële voedingsstoffen 
onderscheiden. 

- Je kunt de functie van vertering, verteringssappen en 
enzymen beschrijven. 

- Je kunt de delen van een gebit noemen met hun functie. 
- Je kunt de werking en functie van de darmperistaltiek 

beschrijven. 
- Je kunt de functies en kenmerken van de delen van het 

verteringsstelsel noemen. 
- Je kunt de verteringssappen noemen met hun functies. 
- Je kunt met de Schijf van Vijf adviezen voor een gezonde 

voeding geven. 
- Je weet wat een gezond gewicht is en welke keuzes daaraan 

kunnen bijdragen. 
- Je kunt mogelijke oorzaken en gevolgen van eetstoornissen 

noemen en enkele voorbeelden geven.  
- Je kunt uitleggen wat een indicator is en de indicator van 

zetmeel benoemen. 

summatief: (50 min) 

 
toets 1:  
- thema 2 
 

flexibel toetsmoment 

Magister: 
cijfer 20% 
 
 

formatief: 

 

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

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

Thema 3: De bloedsomloop 
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leerdoelen: blok 2 zichtbaar 

- Je kunt de bestanddelen van bloed noemen met hun 
kenmerken en functies. 

- Je kunt drie typen bloedvaten noemen met hun kenmerken 
en functies. 

- Je kunt in het bloedvatenstelsel van de mens slagaders en 
aders benoemen. 

- Je kunt de kleine en grote bloedsomloop onderscheiden met 
hun functies. 

- Je kunt de delen van het hart en de aansluitende bloedvaten 
noemen met hun kenmerken en functies. 

- Je kunt beschrijven hoe een hartslag verloopt. 
- Je kunt de delen van de nieren en urinewegen noemen met 

hun kenmerken en functies. 
- Je kunt beschrijven hoe antistoffen bescherming bieden 

tegen infecties. 
- Je kunt beschrijven op welke manieren immuniteit kan 

ontstaan. 
- Je kunt de kenmerken en functies van weefselvloeistof en 

lymfe noemen. 
- Je kunt aangeven hoe je je hart en bloedvaten gezond kunt 

houden. 
- Je kunt beschrijven waarin de bloedgroepen van elkaar 

verschillen.  

summatief (50 min) 

 

toets 2:  

- thema 3 
 

toetsweek eind blok 2 

Magister: 

cijfer 20%  

 

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

Magister: 
n.b./n.n.b. 
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Thema 1: Verbranding en ademhaling 

leerdoelen: blok 3 zichtbaar 

- Je kunt uitleggen dat planten bij de fotosynthese energie 
vastleggen in glucose. 

- Je kunt uitleggen dat bij de afbraak van glucose die energie 
weer vrijkomt. 

- Je kunt het verband beschrijven tussen verbranding in cellen 
van het lichaam en lichamelijke inspanning. 

- Je weet dat voor verbranding zuurstof nodig is en dat 
koolstofdioxide ontstaat. 

- Je kunt het verschil in verbranding bij koudbloedige en 
warmbloedige dieren beschrijven  

- Je kunt de delen van het ademhalingsstelsel benoemen met 
hun kenmerken en functies.  

- Je kunt de werking van de longblaasjes beschrijven. 
- Je kunt de verschillen noemen tussen ingeademde lucht en 

uitgeademde lucht. 
- Je kunt beschrijven hoe een inademing en een uitademing 

tot stand komen. 
- Je kunt uitleggen wat je zelf kunt doen om je luchtwegen 

gezond te houden.  
- Je kunt beschrijven wat hooikoorts, astma en COPD is.  
- Je kent mogelijke gevolgen van verslaving aan roken en 

blowen. 
- Je kunt uitleggen wat een indicator is en de indicator van 

zetmeel benoemen. 
- Je kunt omschrijven wat het ademvolume, vitale capaciteit 

en longvolume is. 

summatief (50 min) 

 

toets 2: 

- thema 1 
 

flexibel toetsmoment 

 

Magister: 
cijfer 20% 
 
 

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

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

 
 

PO: Onderzoeken 

leerdoelen: blok 3 zichtbaar 

- Je kunt een onderzoeksverslag schrijven. 
- Je kunt een onderzoeksvraag en hypothese formuleren. 
- Je kunt de hypothese beoordelen door deze met de conclusie 

te vergelijken. 
- Je kunt beoordelen of de resultaten betrouwbaar zijn. 
- Je kunt het doel van een onderzoek formuleren.  
- Je kunt bepalen welk type onderzoek het meest geschikt is.  
- Je kunt een literatuur/bronnenonderzoek uitvoeren.  
- Je kunt resultaten digitaal verwerken in een tabel of grafiek. 
- Je kan op correcte wijze met een microscoop werken. 
- Je kan een preparaat maken. 
- Je kan tekeningen maken volgens de tekenregels bij de 

biologie. 

summatief  

 
PO1 
- onderzoeksverslag 
- microscopie 

 
flexibel toetsmoment 

 

Magister: 
cijfer 20% 
 
 

formatief  
 
- practicumvaardigheden 
- onderzoeksvaardigheden 
- (onderzoeks)verslagen 
- rubrics 
 

Magister: 
n.b./n.n.b. 
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Thema 4: Voortplanting en seksualiteit  

leerdoelen: blok 4 zichtbaar 

- Je kunt primaire en secundaire geslachtskenmerken noemen. 
- Je kunt de lichamelijke en geestelijke veranderingen in de 

puberteit beschrijven. 
- Je kunt de delen van het voortplantingsstelsel van een vrouw 

noemen met hun functies en kenmerken. 
- Je kunt de menstruatiecyclus beschrijven. 
- Je kunt de delen van het voortplantingsstelsel van een man 

noemen met hun functies en kenmerken. 
- Je kunt de kenmerken van zaadcellen en eicellen noemen. 
- Je kunt omschrijven wat onder seksualiteit wordt verstaan. 
- Je kunt benoemen hoe gender en seksuele oriëntatie kunnen 

verschillen. 
- Je kunt benoemen hoe je wensen en grenzen kunt bewaken 

en respecteren in een seksuele relatie. 
- Je kunt enkele methoden voor geboorteregeling noemen en 

hun werking uitleggen. 
- Je kunt enkele soa’s noemen en uitleggen hoe je die kunt 

voorkomen. 
- Je kunt beschrijven hoe de bevruchting bij de mens verloopt. 
- Je kunt beschrijven hoe een zwangerschap verloopt.  
- Je kunt uitleggen wat prenataal onderzoek is en hiervan 

voorbeelden noemen.  
- Je kunt andere manieren noemen om zwangerschap te 

voorkomen. 
- Je kunt beschrijven hoe een bevalling verloopt. 

summatief (50 min) 

 
toets 4: 
- thema 4 
 

toetsweek eind blok 4 

 

Magister: 
cijfer 20% 

formatief 

 

- bronnenonderzoek 
- formatieve opdrachten 
- rubrics 

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

Introductie vak: 

Bij BV2 gaat het er om dat we de leerlingen:                                                                                                            - helpen 
hun creatief denkproces te bevorderen en vorm te geven                                                                           
- kennis laten maken met diverse materialen en technieken om vorm te geven                                
- leren om te oefenen met kunst beschouwen.                 
- helpen hun woordenschat te vergroten.                                                                                                                               - 

helpen hun fijne motoriek te bevorderen                                                                                                                                        

  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

Ik kan: 

• alle leerdoelen die vorig jaar zijn behandeld, toepassen 
en laten zien. 

• laten zien dat ik het thema van de opdracht onderzocht 
heb zoals aangegeven. 

• beeldend werk ontwerpen en vormgeven waarin 
duidelijk een beeldende ontwikkeling te zien is. 

• een kunstwerk goed analyseren en hiervoor de 
aangeleerde beeldende begrippen gebruiken. 

• terugkijken op mijn werkproces en aangeven wat goed 
ging en wat beter zou kunnen. 

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

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

 
 

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 laten zien 

• kennis maken met een kunststroming/techniek. 

• een beeldende ontwikkeling laten zien in mijn 
vormgevingsproces. 

• vanuit onderzoek een idee ontwikkelen voor het maken 
van mijn werkstuk. 

• de beeldende begrippen die tot dan toe behandeld zijn 
toepassen in eigen en andermans werk. 

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

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

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 3 (45%) 
Werkstuk,                     
Kijkwijzer/Reflectie, 
Toetsing Beeldende 
begrippen 
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Beeldende Vorming (BV3) 
 

Introductie vak: 

Bij BV3 gaat het er om dat we de leerlingen:                                                                                                            - helpen 
hun creatief denkproces te bevorderen en vorm te geven                                                                           
- kennis laten maken met diverse materialen en technieken om vorm te geven                                
- leren om te oefenen met kunst beschouwen.                 
- helpen hun woordenschat te vergroten.                                                                                                                               - 

helpen hun fijne motoriek te bevorderen                                                                                                                                        

 

 
  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

Ik kan: 

• alle leerdoelen die vorig jaar zijn behandeld, toepassen 
en laten zien. 

• laten zien dat ik het thema van de opdracht onderzocht 
heb zoals aangegeven. 

• beeldend werk ontwerpen en vormgeven waarin 
duidelijk een beeldende ontwikkeling te zien is. 

• een kunstwerk goed analyseren en hiervoor de 
aangeleerde beeldende begrippen gebruiken. 

• terugkijken op mijn werkproces en aangeven wat goed 
ging en wat beter zou kunnen. 

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

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

Formatief 
 
 
Onderzoek 
Proces 
 
Kunst 
beschouwen 
 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 
Portfolio 

Summatief 
 
Opdracht 1 
 
 
 
 

Magister: cijfer (50 %) 
 
Werkstuk 
Kijkwijzer/Reflectie 

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

Ik kan: 

• alle leerdoelen zoals beschreven in Periode 1 laten zien 

• kennis maken met een kunststroming/techniek. 

• een beeldende ontwikkeling laten zien in mijn 
vormgevingsproces. 

• vanuit onderzoek een idee ontwikkelen voor het maken 
van mijn werkstuk. 

• de beeldende begrippen die tot dan toe behandeld zijn 
toepassen in eigen en andermans werk. 

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

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

Formatief 
 
 
Onderzoek 
Proces 
 
Kunst 
beschouwen 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 
Portfolio 

Summatief 
 
Opdracht 2 

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

Introductie vak: 

Onderstaande leerdoelen zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) 

 

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 

(%) 

Duits 
   

s 50 20    S 50 20 

 

Nr  

blo
k  

Tijdvak blok  

  

Soort 
toets  

weging 
%  

Tijd in 
min.  

In 
Toets- 

Week? 

Herkans
- 

baar? 

S/M/C  

1   29 aug. t/m 11 

nov. 

VT1  

    D1  

20%  

NB  

50  

1-2  

ja 

nee 

nee 

ja 

S  

M  

2   14 nov. t/m 27 

jan. 

VT2  

D2 

     20%  

NB  

50  

50  

ja 

nee 

nee 

ja 

S  

S  

3   30 jan. t/m 7 

apr. 

D3  

    VT3  

NB  

20%  

5  

50  

nee 

ja 

ja 

nee 

S  

S  

4   10 apr. t/m 30 

jun. 

    VT4 

VT5  

20%  

20%  

50  

50  

nee 

ja 

nee 

nee 

S  

S  

 

Een T in de kolom T/F betekent dat deze toets summatief is en in de toetsweek wordt afgenomen, een F betekent 

flexibele summatieve toets. Het eindcijfer bestaat uit 60% grammatica en 40% vaardigheden. Geen van de onderdelen 

VT1-VT5 kan herkanst worden. 

 

Soort toets: 

VT = voortgangstoets/summatieve toets 

D = diagnostisch, een diagnostische toets moet naar behoren worden afgesloten  

S/M: S = schriftelijk, M = mondeling 
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Korte stofomschrijving:  

VT1: Grammatica en Idioom: Kapitel 1+2  

D1: spreekvaardigheid: op A1 niveau   

D2: Kijk en luistervaardigheid op A1 niveau   

VT2: Grammatica en Idioom: Kapitel 3+4  

D3: gespreksvaardigheid: op A1/A2 niveau    

VT3: Grammatica en Idioom: Kapitel 5+6   

VT4:Kijk en luistervaardigheid: op A1/A2 niveau  

VT5: Leesvaardigheid op A1/A2 niveau   

  

Daarnaast worden er dit schooljaar 3 boeken gelezen. De bijbehorende verwerkingsopdrachten worden 

niet becijferd maar moeten naar behoren zijn afgerond.  

  

Dit PTO is onder voorbehoud en kan door wijzigingen in de onderwijstijd indien nodig aangepast 

worden ten behoeve van de leerling.  

 

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

We behandelen Kapitel 1+ 2 van Na Klar (VWO/Gym) 

Leesvaardigheid A1: 

• Ik kan een korte standaard mededeling lezen 

• Ik kan me een idee vormen van de inhoud van ene korte 
tekst, die waar mogelijk  visueel ondersteund wordt. 

• Ik kan in korte informatieve teksten informatie over 
personen en plaatsen begrijpen. 

• Ik kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst. 
Luistervaardigheid A1: 

• Ik kan het onderwerp bepalen van korte kijk-
/luisterteksten. 

• Ik kan begrijpen wanneer anderen zich voorstellen aan 
elkaar. 

Formatief: 
luistervaardigheid 
leesvaardigheid 
schrijfvaardigheid 
 
D1: spreekvaardigheid 
op A1 niveau: 
hierbij vertel je in het 

Duits kort iets over 

jezelf. Dit onderdeel 

moet naar behoren 

worden afgesloten. (1-

2 min.) 

 
 
 

Inzet 
Magister: 
(nb/nbb)  
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Gespreksvaardigheid A1: 

• Ik kan op een eenvoudige manier groeten en afscheid 
nemen. 

• Ik kan mezelf en anderen voorstellen en reageren als 
iemand voorgesteld wordt. 

• Ik kan vragen hoe het met mensen gaat en reageren op 
nieuws. 

Gespreksvaardigheid A1: 

• Ik kan op een eenvoudige manier groeten en afscheid 
nemen. 

• Ik kan mezelf en anderen voorstellen en reageren als 
iemand voorgesteld wordt. 

• Ik kan vragen hoe het met mensen gaat en reageren op 
nieuws. 

Spreekvaardigheid A1: 

• Ik kan eenvoudige informatie geven over mezelf. 
Schrijfvaardigheid A1: 

• Ik kan een eenvoudig formulier invullen. 

• Ik kan een paar eenvoudige zinnen opschrijven over 
mezelf en andere mensen. 

• Ik kan een korte eenvoudige (digitale) kaart met een 
wens of groet schrijven. 

Grammatica 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de regelmatige werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd en het voltooid deelwoord. 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de werkwoorden haben en sein in de 
tegenwoordige tijd en het voltooid deelwoord. 

• Ik ken de telwoorden van 1 t/m 1000. 

• Ik ken de W-vraagwoorden en kan deze toepassen. 

• Ik ken het persoonlijke voornaamwoord in de 1e 
naamval. 

• Ik ken de bepaald en onbepaalde lidwoorden in het 
Duits 

• Ik ken de vormen van het bepaalde en onbepaald 
lidwoord (der- en ein- groep) en kan deze toepassen. 

• Ik ken het bezittelijk voornaamwoorden in de 1e 
naamval en kan deze toepassen. 

• Ik ken de rangtelwoorden en kan deze toepassen. 

• Ik  kan de regels toepassen voor het benoemen van het 
geslacht van het  zelfstandig naamwoord in het Duits en 
weet dus wanneer ik der, die of das als lidwoord moet 
gebruiken.  

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met  de werkwoorden: modale 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
 
Lesstof VT1:  
Woordenschat en 
grammatica van Kapitel 
1+2 

Magister:  cijfer 
(20%) 
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hulpwerkwoorden, wissen en möchten in de 
tegenwoordige tijd.  

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

We behandelen Kapitel 3+ 4 van Na Klar. (VWO/Gym) 

 

Leesvaardigheid A1/A2 

• Ik kan een korte standaard mededeling lezen 

• Ik kan in korte informatieve teksten informatie over 
personen en plaatsen begrijpen. 

• Ik kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst. 

• Ik kan specifieke informatie vinden en begrijpen in 
eenvoudig, alledaags materiaal. 

• Ik kan me een idee vormen van de inhoud van een korte 
tekst, die waar mogelijk visueel ondersteund wordt. 

• Ik kan korte, eenvoudige mededelingen begrijpen, 
bijvoorbeeld via social media of op brief- of 
ansichtkaarten 

 

Luistervaardigheid A1/A2: 

• Ik kan het onderwerp bepalen van korte kijk-
/luisterteksten. 

• Ik kan in korte, duidelijk gesproken teksten, getallen en 
bekende woorden verstaan die gericht zijn aan de 
luisteraar. 

•  
Gespreksvaardigheid A1/A2: 

• Ik kan zeggen wat ik leuk of lekker vind en wat niet. 

• Ik kan om verduidelijking vragen, eventueel met behulp 
van gebaren. 

• Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, en 
eenvoudige uitspraken doen en beantwoorden op het 
gebied van primaire behoeften of over zeer 
vertrouwde, concrete onderwerpen. 

• Ik kan om verduidelijking vragen, eventueel met hulp 
van gebaren 

 

Spreekvaardigheid A1/A2: 

• Ik kan eenvoudige informatie geven over mezelf. 

• Ik kan uitleggen wat ik leuk of niet leuk vindt aan iets. 

Formatief 
luistervaardigheid 
leesvaardigheid 
spreekvaardigheid 
grammatica 
 

Inzet 
Magister: 
(nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Fexibel 
Lesstof VT2:  
schrijfvaardigheid  
Persoonlijke brief: 
familie, school, 
hobby’s, vrije tijd, 
vakantie op A1 niveau 
 
 
afname : in toetsweek 
Lesstof VT3: 
Grammatica en 
woordenschat Kapitel 
3+4  
 
 
 
 
 

Magister:   
 
VT2 cijfer (20 %) 
 
VT3 cijfer (20%) 
 
 



 

 

19 
 

 
  

 

Schrijfvaardigheid A1/A2: 

• Ik kan een paar eenvoudige zinnen opschrijven over 
mezelf of over andere mensen. 

• Ik kan een kort, eenvoudige berichtje schrijven om een 
afspraak te bevestigingen of af te zeggen via sms, e-mail 
of via andere sociale media 

• Ik kan zeer korte eenvoudige notities maken 
 

Grammatica: 

• ik weet wat naamvallen zijn. 

• Ik kan de 1e, 3e en 4e naamval in een zin bepalen. 

• Ik kan de vormen van de der- en de ein-groep in de 1e , 
3e en 4e naamval en weet wanneer ik deze moet 
gebruiken. 

• Ik weet wanneer ik iemand aanspreek met du of Sie. 

• Ik ken de voorzetsels met een 4e naamval en kan deze 
toepassen. 

• Ik ken de vormen van het persoonlijk voornaamwoord in 
de 4e naamval en kan deze toepassen. 

• Ik ken het verschil tussen een persoonlijk en een 
bezittelijk voornaamwoord. 

• Ik ken het verschil tussen sterke en zwakke 
werkwoorden. 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de sterke werkwoorden met een a en e in de 
stam in de tegenwoordige tijd.  

• Ik kan de tijd aangeven. 

• Ik ken de kloktijden. 

• Ik ken tijdsbepaling met im, am, um, von..bis en kan 
deze toepassen. 
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Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

We behandelen Kapitel 5+ 6 van Na Klar. 

 

Leesvaardigheid A2: 

•  Ik kan een korte, eenvoudige (standaard)brief of e-mail 
begrijpen. 

• Ik kan specifiek informatie vinden en begrijpen in 
eenvoudige, alledaags materiaal. 

• Ik kan mij een idee vormen van de inhoud van een korte 
tekst die waar mogelijk visueel ondersteund wordt. 

• Ik kan een eenvoudige informatie op een poster, 
mededelingenbord of in een brochure lezen. 

•  Ik kan door meelezen eenvoudig audiovisueel materiaal 
begrijpen 

•  Ik kan specifiek informatie begrijpen in eenvoudige 
teksten. 

•  Ik kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in 
een tijdschrift, krant of op een website. 

•  Ik kan korte, beschrijven teksten over vertrouwde 
onderwerpen begrijpen. 

• Ik kan zeer eenvoudige, korte en goed gestructureerde 
instructies begrijpen 

Luistervaardigheid A1/A2: 

• Ik kan een korte uitleg begrijpen. 

• Ik kan het onderwerp bepalen van korte kijk-/ 
luisterteksten 

• Ik kan de wezenlijke informatie verstaan en 
onderscheiden in korte opgenomen passages over 
voorspelbare alledaagse zaken. 

Gespreksvaardigheid A1/A2: 

• Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, een 
eenvoudige uitspraken doen en beantwoorden op het 
gebied van primaire behoeften of over zeer vertrouwde, 
concrete onderwerpen 

• Ik kan uitleggen wat ik leuk of niet leuk vindt aan iets. 
Spreekvaardigheid A1/A2: 

• Ik kan eenvoudige informatie geven over zichzelf 

• Ik kan korte eenvoudige beschrijvingen geven van 
gebeurtenissen en activiteiten. 

• Ik kan een korte , ingestudeerde, eenvoudige 
presentatie geven over een vertrouwd onderwerp en 
kan duidelijke vragen naar aanleiding van de presentatie 
beantwoorden als ik om herhaling kan vragen en als 

Formatief 
leesvaardigheid 
spreekvaardigheid 
gespreksvaardigheid 
 
D2: Kijk- en 
luistervaardigheid op 
A2 niveau 
Dit onderdeel moet 

naar behoren worden 

afgesloten. (50 min.) 

 
 

Inzet 
Magister: 
(nb/nbb)  
 

Summatief 
afname: in toetsweek 
VT4: 50 min 
Grammatica en 
woordenschat Kapitel 
5 en 6 
 
 
 
 
 

Magister:  cijfer  
 
VT 4: 20% 
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enige hulp bij het formuleren van het antwoord 
mogelijk is.  

Schrijfvaardigheid A1/A2: 

• Ik kan een paar eenvoudige zinnen opschrijven over 
zichzelf of over andere mensen 

• een korte (digitale) kaart met een wens of groet 
schrijven. 

• Ik kan in korte zinnen vertrouwde zaken beschrijven. 
 
Grammatica: 

• Ik ken de voorzetsels met een 3e en 4e naamval en kan 
deze toepassen. 

• Ik ken de vormen van het persoonlijk voornaamwoord in 
de 3e en 4e naamval en kan deze toepassen. 

• Ik ken de vormen van de trappen van vergelijking. 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met het werkwoord werden in de tegenwoordige 
tijd.  

• Ik ken de regels voor een juiste vertaling van “naar”, 
“bij” en kan deze toepassen. Ik kan bevestigende, 
vragende en ontkennende zinnen maken met de 
voltooid tegenwoordige tijd. 

• Ik ken een aantal werkwoorden met de 3e naamval in de 
tegenwoordige tijd en kan deze toepassen 

• Ik ken een aantal voegwoorden en woordvolgorde in het 
Duits en kan deze toepassen 

• Ik ken het juiste gebruik van Duitse voegwoorden en 
weet in welke woordvolgorde ik een zin moet zetten.  

 

Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

Gespreksvaardigheid A1/A2 

• Ik kan op een eenvoudige manier groeten en afscheid 
nemen. 

• Ik kan mezelf en anderen voorstellen en reageren als 
iemand voorgesteld wordt. 

• Ik kan vragen hoe het met mensen gaat en reageren op 
nieuws. 

• Ik kan eenvoudige informatie geven over mezelf. 

• Ik kan uitleggen wat ik leuk of niet leuk vindt aan iets. 

• Ik kan vragen hoe het met mensen gaat en reageren op 
nieuws. 

• Ik kan vragen stellen en beantwoorden over wat met op 
het werk en in de  vrije tijd doet. 

 
Leesvaardigheid A2 

• Ik kan een korte standaard mededeling lezen 

Formatief 
luistervaardigheid 
leesvaardigheid 
schrijfvaardigheid 
 
D3: 
gespreksvaardigheid op 
A1/A2 niveau 
voor deze vaardigheid 
vindt een formatieve 
toets plaats waarbij de 
leerlingen in kleine 
groepjes gesprekken 
voeren en vragen 
beantwoorden. 

Inzet 
Magister: 
(nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 

Magister:  cijfer 
(20%) 
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• Ik kan me een idee vormen van de inhoud van ene korte 
tekst, die waar mogelijk  visueel ondersteund wordt. 

• Ik kan in korte informatieve teksten informatie over 
personen en plaatsen begrijpen. 

• Ik kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst. 

• Ik kan specifieke informatie vinden en begrijpen in 
eenvoudig, alledaags materiaal. 

• Ik kan me een idee vormen van de inhoud van een korte 
tekst, die waar mogelijk visueel ondersteund wordt. 

• Ik kan in korte informatieve teksten informatie over 
personen en plaatsen begrijpen. 

• Ik kan een korte, eenvoudige (standaard)brief of e-mail 
begrijpen. 

•  Ik kan een eenvoudige informatie op een poster, 
mededelingenbord of in een brochure lezen. 

•  Ik kan in lijsten, overzichten en formuleren specifiek 
informatie vinden en begrijpen. 

•  Ik kan specifiek informatie begrijpen in eenvoudige 
teksten. 

•  Ik kan in korte informatieve teksten informatie over 
personen en plaatsen begrijpen. 

•  Ik kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in 
een tijdschrift, krant of op een website. 

•  Ik kan korte, beschrijven teksten over vertrouwde 
onderwerpen begrijpen. 

 

Afname: 
Toetsweek  
 
VT5: Lesstof:  
Leesvaardigheid op 
A1/A2 niveau 
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Engels 
 

Introductie vak: Engels 

 

Het vak Engels is gericht op de ontwikkeling va communicatieve vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de 

brede samenleving op zowel nationaal als internationaal niveau. Internationalisering, de positie van Nederland 

binnen de EU en de rol die beheersing van de Engelse taal speelt op de arbeidsmarkt vraagt van ons een 

effectieve manier van onderwijzen gericht op Engels als communicatiemiddel. Daarin spelen de vier vaardigheden 

(spreken, schrijven, luisteren en lezen) een centrale rol, in samenhang met elkaar. De brede context waarin deze 

vaardigheden zich ontwikkelen, vormt het uitgangspunt van het Engels onderwijs op het Kaj Munk college. 

Daarnaast biedt de lesstof voldoende ruimte voor verdieping, verbreding en verrijking met als doel recht doen 

aan de verschillende niveaus van taalbeheersing binnen een lesgroep, alsmede verschillende interesses en 

leergebieden van leerlingen.  

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 15%    S 50 30% 

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

Blok 1 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

 

1. Ik lees mee als we Part time Indian lezen. 

2. Ik leer mijn onregelmatige werkwoorden. 

3. Ik doe actief mee met de kijk- en luistertoetsen oefeningen. 

4. Ik kan de present simple herkennen en toepassen. 

5. Ik kan de present continuous herkennen en toepassen. 

6. Ik kan het verschil herkennen en toepassen tussen de present 

simple en de present continuous. 

7. Ik weet het verschil te herkennen tussen all/every/each. 

8. Ik kan op de juiste manier bezit aangeven in het engels met 

het gebruik van ’s en of.  

9. Ik kan used to gebruiken om te verwijzen naar gewoontes en 

situaties in het verleden. 

10. Ik kan de conjunctions op de juiste manier gebruiken om 

twee zinsdelen te verbinden. 

 

 
 
Formatief 

(pass/fail): 

Onregelmatige 

werkwoorden 

(Student’s Book 

p. 127). 

 
Formatief  

Allright Unit 1 +2 

 
Summatief (50 

min.)  

Kijk- en 

luistertoets 

 

 
 
Magister: inzet, 

inzicht + gedrag 

(NB/NNB)  

 
Weging 20% 

 

 

Normering:  

 

75% non-lineair 

6.0 = voldoende 

 

Cijfersberekene

n.nl 

Summatief 
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1. Kijk- en luistertoets. 

 

Blok 2 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik lees tijdens de les in Part time Indian 

2. Presentatie Amsterdam 

 

Summatief (50 

min.)  

 
 
 
 
 
 
Grammar test 
unit 3 & 4 
 
 
 
 
 
Summatief  
 
 
 
Skills onderdeel 

1: Boekopdracht 

Everything 

Everything   

 

Magister: inzet, 

inzicht + gedrag 

(NB/NNB)  

Weging 15% 

 
 
 
 
Planning 
grammar test: 
Toetsweek 2, 
begin januari 
 
 
 
 
 
 
 
Planning: Begin 

februari 

 
Blok 4: 

Magister: Skills 

cijfer 

Weging totaal: 

20%) 

 

Normering:  

 

75% non-lineair 

6.0 = voldoende 

 

Cijfersberekene

n.nl 

 

 

Summatief 

 

1. Ik lees tijdens de les in Part time Indian 

2. Ik kan de present perfect herkennen en toepassen. 

3. Ik kan de onregelmatige werkwoorden herkennen en 

toepassen in alle grammaticatijden. 

4. Ik kan can, could, be able to, to be allowed to herkennen en 

toepassen in een zin. 

5. Ik kan de hulpwerkwoorden have to, must & should 

gebruiken om advies te geven.  

6. Ik kan de verschillen tussen de present perfect &  de past 

simple herkennen en toepassen. 

7. Ik kan some, any, something & anything in een zin toepassen. 

8. Ik kan de possesive pronouns herkennen en toepassen.  

9. Ik kan de past continuous in een zin herkennen en toepassen.  
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Blok 3 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik lees tijdens de les in eigen gekozen leesboek 

 

 
 
 
 
 
Summatief (50 
min.)  
Lesstof: Allright 5 
& 6 
 
 
 

Magister: inzet, 

inzicht + gedrag 

(NB/NNB)  

 
 
 
Weging 15% 
 
Planning: half 

maart 

 

Normering:  

 

75% non-lineair 

6.0 = voldoende 

 

Cijfersberekene

n.nl 

 

Summatief 

2. Ik kan simpele zinnen schrijven in de past continuous 

(bevestigend/vragend/ontkennend). 

3. Ik weet het verschil in gebruik tussen de past simple en 

de past continuous. 

4. Ik weet het verschil in gebruik tussen will en be going to. 

5. Ik weet hoe ik de first conditional in een zin kan 

herkennen en toepassen. 

6. Ik weet hoe ik second conditional in een zin kan 

herkennen en toepassen. 

7. Ik weet het verschil tussen adjectives & adverbs en kan 

deze toepassen. 

8. Ik kan de adverbs op de juiste plaats zetten in een zin. 

9. Kan schrijven over alledaagse aspecten van zijn of haar 

omgeving in zinnen die met elkaar verbonden zijn. 

Blok 4 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik lees tijdens de les in mijn eigen gekozen boek. 

2. Ik doe actief mee met de leesvaardigheid oefeningen. 

3. Ik kan eenvoudige, inhoudelijke vragen over het gelezen 

boek beantwoorden. 

Summatief (50 

min.)  

Toetsweek 2: 

Reading test 

 
 
 
Summatief  

Skills onderdeel 

2: 

Spreekvaardighei

d 

 
 
Formatief 

Eigen boek 

opdracht 

 
 

Magister: inzet, 

inzicht + gedrag 

(NB/NNB)  

 
Weging 30% 

 
Planning 

leestoets: 

Toetsweek juli 

 
Planning 

spreekvaardigh

eid: juni 

 
 
Weging skills 

totaal: 20% 

 
 
Normering:  

 

75% non-lineair 

6.0 = voldoende 

Cijfersberekene

n.nl 

Summatief 

1. Reading test. 

2. Spreekvaardigheid: presentatie over onderdeel uit 

Engelstalig land. 
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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 vakantie, gezondheid, jezelf en winkelen.  
 
We werken aan de 4 verschillende vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) op niveau A2 
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 A2 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 

  okt - nov jan - jan     

  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  S  50  15  S  50  20  2xA  50+5  20+20  A  50  25 

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

Leerdoelen blok 1    Zichtbaar  

Chapitre 1 Un bel été  
Leerdoelen: Na deze periode, kan/ken ik: 
 

1. Vertellen over mijn vakantie  
2. De woordenschat en de phrases-clés over 

vakantie, het weer, de talen en de activiteiten 
3. De uitspraak van de é en è 
4. De betekenis van de woorden raden 
5. Een stappenplan lezen 
6. De passé composé met avoir 
7. Het bezittelijk voornaamwoord 
8. extra: een vakantiebericht schrijven 

  

- Formatief: grammatica + vocabulaire + 
vaardigheden  

- Summatief: schrijfvaardigheid 
  
De toets vindt plaats in de les.  

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

summatief  
(5 min 
per leerling)  

Magister:    
• Schrijftoets 
• Weging 15%  

  

Leerdoelen blok 2    Zichtbaar  

Chapitre 2 Ados du monde 

Leerdoelen: Na deze periode, kan/ken ik: 
 

1. Vertellen over mezelf 
2. Vertellen over mijn familie en over 

mijn huis 

3. De woordenschat en phrases-clés 
over familie, dieren, eigenschappen 
en huis 

4. De uitspraak van de e, d, t, s, x aan 
het einde van een woord  

5. Een stappenplan luisteren en een 
hulpbrief gebruiken bij spreken 

6. Het bijvoeglijk naamwoord qua vorm 
en plaats 

7. De werkwoorden op -er 
8. Het onderwerp vervangen 
9. extra:  jezelf voorstellen in een vlog 

 
- Formatief: grammatica + vocabulaire 

+ vaardigheden over hfst 1 en 2 

- Summatief: Kennistoets (hfst 1 en 
2) 
 

De toets vindt plaats in de toetsweek blok 2 

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

summatief  
 (50 min.)  

Magister:    
• Kennistoets  
• Weging 20%  

  
Let op; deze toets gaat over 
hfst 1 en 2 
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Leerdoelen blok 3    Zichtbaar  

Chapitre 3: Fous de shopping  
Chapitre 4 : Le point  
 

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

1. Iets kopen 
2. Kleding kopen en iemand beschrijven 
3. De woordenschat en phrases-clés over kleding, 

getallen t/m 1000, vrije tijd en winkelen 

4. De uitspraak van de (e)au(x) en ou. 
5. Zoekend luisteren en kijken 
6. Een schrijfopdracht aanpakken 
7. Het aanwijzend voornaamwoord  
8. De werkwoorden vouloir en pouvoir 
9. extra : een modeshow presenteren 

 
Leerdoelen chapitre 4:  
Let op: In dit hoofdstuk oefen ik met de lesstof uit 
hoofdstuk 1 t/m 3.   

10. In dit hoofdstuk oefen ik met de lesstof uit hoofdstuk 
1 t/m 3. Ook ga ik meer oefenen met DELF 
opdrachten op A1 niveau en een verhaal lezen. 
(DELF is het officiële examen Frans). 

  

Formatief: grammatica + vocabulaire + 
vaardigheden  
Summatief: Luistervaardigheid + 

                    Mondeling  
  
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%  

  
  

• Mondeling 
• Weging 20%  

  
Let op; beide toetsen gaan 
over hfst 1, 2, 3. 
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 Werkboek B 

 

Leerdoelen blok 4    Zichtbaar  

Chapitre 5: Dossier santé 

Leerdoelen: Na deze periode, kan/ken ik: 
 

1. Vertellen over mijn gezondheid 

2. Vertellen  waar ik last van heb en praten over 
gezondheid 

3. De woordenschat en phrases-clés over 
gezondheid, lichaam, sport, en eten 

4. De uitspraak van de q en g 

5. De opvulwoorden en de hoofdgedachte 
behandelen 

6. De ontkenning 

7. Een vraag stellen met est-ce que en met een 
vraagwoord 

8. extra: een stripverhaal afmaken 
 

• 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%  

  
 Let op; deze toets gaat over 
hfst 1, 2, 3 en 5 
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 Toetsen overzicht 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Welke toets 

wordt 

gemaakt? 

 

Schrijftoets  Kennistoets  Luistertoets 

+ Mondeling  

Leestoets  

Wanneer? In de les In de toetsweek In de les In de toetsweek 

Duur 50 min 50 min 50 min 

(luistertoets) 

 

5 min / leerling 

(mondeling) 

50 min 

Wat moet ik 

daarvoor 

leren/weten? 

Werkboek A 

 

Woorden, 

zinnetjes en 

grammatica hfst 

1.  

 

 Hfst 1 : 

(p. 50 t/m 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkboek A  

 

Woorden, 

zinnetjes en 

grammatica hfst 

1 en 2.  

 

Hfst 1 : 

(p. 50 t/m 53) 

Hfst 2 : 

(p. 88 t/m 91) 

 

Werkboek A 

 

Vooral de 

woordenlijst 

(woorden en 

zinnen) + 

eventueel  

grammatica hfst 

1, 2 en 3. 

 

Hfst 1 : 

(p. 50 t/m 53) 

Hfst 2 : 

(p. 88 t/m 91) 

Hfst 3: 

(p. 128 t/m 131) 

 

 

Werkboek A + B 

 

Woordenlijst 

(woorden en 

zinnen) hfst 1, 

2, 3, en 5. 

 

 

Hfst 1 : 

(p. 50 t/m 53) 

Hfst 2 : 

(p. 88 t/m 91) 

Hfst 3: 

(p. 128 t/m 131) 

Hfst 5: 

(p. 40 t/m 43) 
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Geschiedenis 
 

In de onderbouw (jaar 1 t/m 3) bestuderen de leerlingen de Tien Tijdvakken. 

 

In het tweede leerjaar geschiedenis leren en onderzoeken de leerlingen de Tijdvakken 5 t/m 8. In leerjaar 1 

hebben de leerlingen de basis geleerd van historische vaardigheden. Deze vaardigheden worden verder 

ontwikkeld in leerjaar 2. 

 

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 

(%) 

geschiedenis    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 Varen voorbij de horizon 
Ik kan de historische vaardigheden uit klas 1 toepassen. 

- D.w.z. dat ik weet wat primaire en secundaire (vaak 
geschreven) bronnen zijn.  

- Ik herken oorzaak en gevolg 
- Ik herken het verschil tussen feit en mening 
- Ik weet hoe ik een bron kan beoordelen op 

betrouwbaarheid 
- Ik kan onderscheid maken tussen gebeurtenis, 

verschijnsel en ontwikkeling 
- Ik herken en kan voorbeelden noemen van 

gebondenheid aan tijd en plaats 
 

Ik kan continuiteit onderscheiden van discontinuiteit. Ik weet 
ook dat continuiteit en discontinuiteit naast elkaar kunnen 
voorkomen.   
 
Ik kan gebruik maken van de verschillende leerstrategieën die de 
docent aanbiedt om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
summatieve toets.  

- Leer gespreid (beter meerdere momenten korter dan 
lang achter elkaar 

- Ik kan de leerstof actief ophalen/ reproduceren 
- Varieer/ wissel af/doorbreek patronen bij het leren om 

de hersens actief te houden 
- Neem de tijd om je de stof eigen te maken/ sluit 

onderbrekingen uit (minimalisering van afleiding) 

Formatief: 
Schrijf- of 
tekenopdracht, 
oefentoets en/of 
spel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portfolio: nee 
Magister 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H1 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  cijfer (weging 
in 20%) 



 

 

32 
 

 
 

  

- Gebruik de pomodoro techniek: zet een tijd uit met een 
(kook) wekker om aan een onderdeel te werken. Dit 
voorkomt dat leerwerk alle tijd opvult. 

 
Ik kan aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis geven 
aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Ontdekkers 
en hervormers. 

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

H.2 De Opstand 
 
Ik kan me inleven in het denken en handelen van personen uit 
een andere tijd en in hun leefomstandigheden. Deze vaardigheid 
‘gebondenheid aan plaats en tijd’ geeft je de mogelijkheid 
gebeurtenissen en personen te beoordelen, waarbij je rekening 
houdt dat je ook zelf gebonden bent aan jouw eigen tijd en 
plaats. 
 
Ik kan bronnen beoordelen op hun betrouwbaarheid. Ik weet 
dat ik dat moet doen aan de hand van 3 vragen.  
-Wanneer is de bron gemaakt? 
-Hoe is de maker aan zijn informatie gekomen? 
-Met welke bedoeling heeft hij de bron gemaakt? 
Hierna maak ik een afweging over de betrouwbaarheid van de 
bron. 
 
Ik kan gebruik maken van de verschillende leerstrategieën die de 
docent aanbiedt om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
summatieve toets. Daarbij weet ik welke manier van leren voor 
de toets het beste bij me past.  
Ik kan aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis geven 
aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Ontdekkers 
en hervormers. 
 
Ik kan n.a.v het ‘historische vaardigheden’ formulier samen met 
de docent bepalen waaraan ik extra aandacht moet besteden op 
weg naar voldoende beheersing van de algemene en historische 
vaardigheden. 

Formatief: 
Schrijf- of 
tekenopdracht, 
oefentoets en/of 
spel. 

Portfolio:  nee 
Magister 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H2 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  cijfer (weging 
in 20%) 
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Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

H.3 De republiek in de Gouden Eeuw 
 
Ik kan de begrippen oorzaak en gevolg hanteren. Ik weet dat de 
begrippen meestal een keten vormen, waarbij een gevolg ook 
weer een oorzaak is. 
 
Ik kan verschillende soorten oorzaken en gevolgen 
onderscheiden, zoals politiek, economisch, cultureel en 
godsdienstig. Ook lange/ korte termijn en bedoelde / 
onbedoelde oorzaken is duidelijk voor mij. 
 
Ik kan zelfstandig een groepspresentatie houden over een 
aspect van de Gouden Eeuw. De presentatie geeft antwoord op 
een zelfgekozen onderzoeksvraag.  
 
Ik kan me voorbereiden op het bezoek aan het Rijks museum, 
waarbij ik de kennis van de Gouden Eeuw moet gebruiken. 

  Formatief: 
Schrijf- of 
tekenopdracht, 
oefentoets en/of 
spel. 
 

Portfolio: nee 
Magister 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H3 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  cijfer (weging 
in 20 %) 

Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

H.4 Verlichting en revolutie 
 
Ik kan me inleven in het denken en handelen van personen uit 
een andere tijd en in hun leefomstandigheden. Deze vaardigheid 
‘gebondenheid aan plaats en tijd’ geeft je de mogelijkheid 
gebeurtenissen en personen te beoordelen, waarbij je rekening 
houdt dat je ook zelf gebonden bent aan jouw eigen tijd en 
plaats. 
 
Ik kan n.a.v het ‘vaardigheden’ formulier samen met de docent 
bepalen waaraan ik extra aandacht moet besteden op weg naar 
voldoende beheersing van de algemene en historische 
vaardigheden. 
 
Ik kan gebruik maken van de verschillende leerstrategieën die de 
docent aanbiedt om me zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
summatieve toets. Daarbij weet ik welke manier van leren voor 
de toets het beste bij me past. 
 
Ik kan n.a.v het ‘historische vaardigheden’ formulier samen met 
de docent bepalen waaraan ik extra aandacht moet besteden op 
weg naar voldoende beheersing van de algemene en historische 
vaardigheden. 

Formatief 
Schrijf- of 
tekenopdracht, 
oefentoets en/of 
spel. 

Portfolio: nee 
Magister 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H4 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  cijfer (weging 
in 20 %) 
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Leerdoelen Periode 5  Zichtbaar 

H.5 Fabrikanten en arbeiders (en eventueel H6) 
De docent geeft aan welke paragrafen uit H. 6 behandeld 
worden. 
 
Ik kan gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen 
herkennen en van elkaar onderscheiden. 
 
Ik kan omstandigheden beschrijven die de basis vormen voor het 
denken en handelen van mensen, het motief voor hun daden. 
 
Ik kan me inleven in het denken en handelen van personen uit 
een andere periode uit de geschiedenis en in hun werk- en 
leefomstandigheden. Ik ben me ervan bewust dat deze personen 
handelen op basis van kennis en overtuigingen die toen 
beschikbaar of gangbaar waren.  
 
Ik kan bij het beoordelen van omstandigheden uit een andere 
periode van de geschiedenis, rekening houden en niet 
redeneren vanuit momenteel beschikbare kennis of gangbare 
overtuigingen. 
 
Indien (een gedeelte) van H.6 ook behandeld wordt: 
Ik kan bij oorzaken een omstandigheid, motief of beweegreden 
onderscheiden. 
 
Ik kan me goed voorbereiden op de summatieve toets, omdat ik 
n.a.v het vaardighedenformulier en/of de aangeboden 
leerstrategieën goed weet op welke manier ik de geschiedenis-
kennis en- vaardigheden me eigen kan maken. 

Formatief 
Schrijf- of 
tekenopdracht, 
oefentoets en/of 
spel. 

Portfolio: nee 
Magister 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H5 (en 
evt. H6) 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  cijfer (weging 
in 20%) 
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Levensbeschouwing 
  

Introductie vak: 

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. 
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Leerdoelen Periode 1 en een deel van 2 

Hoofdstuk 'Het Jodendom’ 

  

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik laat zien dat ik kan reflecteren op mijn 
gedrag (handelen), gevoel en mening 
(gedrag kan ik laten zien door middel van 
rubrics). 

• Ik weet hoe ik bronnen kritisch kan 
gebruiken. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

• Ik weet dat 'mijn kijk' mede wordt bepaald 
door mijn achtergrond en omgeving en kan 
dat uitleggen. 

• Ik luister met respect naar de opvattingen 
van anderen. 

• Ik kan mijn eigen mening verwoorden en 
deze op een respectvolle manier uitleggen 
in een discussie. 

• Ik kan overeenkomsten en verschillen van 
meningen benoemen. 

• Ik kan aangeven dat ik bereid ben op basis 
van argumenten met anderen over mijn 
mening te discussiëren. 

• Ik kan mijn standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in gesprek. 

• Ik kan basale sociaal –communicatieve 
vaardigheden toepassen. 

• Ik kan een respectvolle en serieuze dialoog 
met anderen aangaan. 

• Ik kan me inleven in een ander in een 
samenleving die zich kenmerkt door 
verschillen. Ik kan daarvan ook een 
voorbeeld geven. 

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan de basiskenmerken van het joodse 
geloof beschrijven.  

• Ik kan de verschillen uitleggen tussen 
orthodoxe, liberale en niet-religieuze joden. 

• Ik kan belangrijke elementen uit de 
geschiedenis van de joodse 

 

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:  

  

NB = Naar behoren 
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levensbeschouwing noemen. 2e WO en 
ontstaan Israël. 

• Ik kan uitleggen waarom Martin Buber een 
inspirerend joods persoon is. 

• Ik kan aangeven wat het belangrijkste 
joodse geschrift is. 

• Ik kan verschillende joodse symbolen, 
rituelen en feesten uitleggen. 

• Ik weet wat gevolgen van vooroordelen en 
discriminatie kunnen zijn. 

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen' 

• Ik ken zes belangrijke 
levensbeschouwelijke symbolen benoemen 
op de juiste wijze. 

• Ik ken verschillende levensbeschouwelijke 
kenmerken van het jodendom benoemen. 

• Ik kan aangeven wat het belangrijkste 
geschrift is voor joden. 

• Ik kan twee rituelen, symbolen en twee 
feesten van het jodendom uitleggen. 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik sta open voor morele probleemstellingen. 

• Ik discussieer met anderen over morele 
standpunten en gebruik daarbij enkele 
argumenten. 

• Ik breng begrip op voor morele standpunten 
van anderen. 

• Ik kan uitleggen dat er een verschil kan zijn 
tussen persoonlijke belangen en die van 
een groep. 

• Ik laat in een voorbeeld zien dat ik het 
belangrijk vind dat iedereen gelijk 
behandeld wordt en zich veilig kan voelen. 

• Ik kan een ander in zijn waarde laten en ik 
ben me bewust van wat discriminatie kan 
aanrichten. 

• Ik kan met anderen samenwerken 
ongeacht groepsidentiteit, sociale, etnische 
en/of culturele achtergronden. 

• In het dagelijks handelen kom ik op voor 
een klimaat van respect en 
gelijkwaardigheid, waarin iedereen zich vrij 
kan uiten en veilig voelt. Ik kan hiervan een 
voorbeeld noemen.  

NNB = Niet naar 

behoren 

  

Er zal door de docent 

per periode 

feedback, feed 

forward en feed up 

gegeven worden. 

 

summatief 

  

  

Eindopdracht: 

  

Eindopdracht 

jodendom naar eigen 

inzicht van de 

vakdocent. 

  

Bijvoorbeeld maak in 

groepjes een 

presentatie over de 

joodse feesten. 

  

De opdracht wordt in 

de klas, en 

gedeeltelijk thuis, in 

groepjes 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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 Leerdoelen Periode 2 en een deel van 3     

Hoofdstuk 'Seksualiteit’  

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik kan aangeven in mijn reflectie dat ik 
verantwoordelijk ben voor eigen mening en 
gedrag. 

• Ik kan mijn eigen mening verwoorden en 
kan de verschillen benoemen met de 
meningen van anderen. 

• Ik kan vijf verschillende levensvragen 
bedenken. 

• Ik weet hoe ik bronnen kritisch kan 
gebruiken. 

• Ik kan uitleggen en accepteren dat eigen 
opvattingen niet altijd worden gedeeld. 

• Ik kan respect tonen en me 
medeverantwoordelijk voelen voor mijn 
eigen ontwikkeling en die van anderen. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

• Ik weet dat 'mijn kijk' mede wordt bepaald 
door mijn achtergrond en omgeving en kan 
dat uitleggen. 

• Ik luister met respect naar de opvattingen 
van anderen. 

• Ik kan mijn eigen mening verwoorden en 
deze op een respectvolle manier uitleggen 
in een discussie. 

• Ik kan overeenkomsten en verschillen van 
meningen benoemen. 

• Ik kan aangeven dat ik bereid ben op basis 
van argumenten met anderen over mijn 
mening te discussiëren. 

• Ik kan standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in gesprek. 

• Ik kan basale sociaal –communicatieve 
vaardigheden toepassen. 

• Ik kan een respectvolle en serieuze dialoog 
met anderen aangaan. 

• Ik kan inleven in een ander in een 
samenleving die zich kenmerkt door 
verschillen. Ik kan daarvan ook een 
voorbeeld geven. 

 

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:  

  

NB = Naar behoren 

NNB = Niet naar 

behoren 
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3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan uitleggen dat iedereen zijn haar 
eigen kijk op seksualiteit heeft, zo ook 
verschillende levensbeschouwingen. 

• Ik kan een omschrijving geven van wat 
seksualiteit is. 

• Ik kan bij de volgende aspecten uitleggen 
wat die met seksualiteit te maken hebben: 
het lichamelijke aspect, het emotionele 
aspect, het relationele aspect, het sociale 
aspect en het levensbeschouwelijke 
aspect. 

• Ik heb inzicht in de seksuele ontwikkeling in 
de puberteit. 

• Ik kan verschillende levensvragen 
bedenken rondom het thema seksualiteit. 

• Ik kan verschillende levensvragen 
beantwoorden rondom het thema 
seksualiteit. 

• Ik kan aangeven hoe verschillende 
levensbeschouwingen aankijken tegen het 
standpunt: “Eerst liefde en dan pas seks.” 

• Ik weet waar LGBTQIAP voor staat.  

• Ik weet wat gevolgen van vooroordelen en 
discriminatie kunnen zijn. 

• Nederland is een land waarin mensen met 
verschillende achtergronden wonen. Ik 
weet dat mensen daarbinnen het recht 
hebben om zichzelf te kunnen zijn. 

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen' 

______________________________________________ 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik sta open voor morele probleemstellingen. 

• Ik discussieer met anderen over morele 
standpunten en gebruik daarbij enkele 
argumenten. 

• Ik breng begrip op voor morele standpunten 
van anderen. 

• Ik weet dat het belangrijk is om bewust en 
veilig om te gaan met sociale media. 

Er zal door de docent 

per periode feedback, 

feed forward en feed 

up gegeven worden. 

 

summatief 

 

Eindopdracht: 

  

Eindopdracht 

‘seksualiteit’ naar 

eigen inzicht van de 

vakdocent. 

  

Bijvoorbeeld maak 

een werkstuk waarin 

je levensvragen 

bedenkt rondom het 

onderwerp waarop je 

zelf antwoord geeft. 

  

De opdracht zal thuis 

gemaakt moeten 

worden (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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• Ik laat in een voorbeeld zien dat ik het 
belangrijk vind dat iedereen gelijk 
behandeld wordt en zich veilig kan voelen. 

• Ik kan een ander in zijn waarde laten en ik 
ben me bewust van wat discriminatie kan 
aanrichten. 

• In het dagelijks handelen kom ik op voor 
een klimaat van respect en 
gelijkwaardigheid, waarin iedereen zich vrij 
kan uiten en veilig voelt. Ik kan hiervan een 
voorbeeld noemen. 

  

  

Leerdoelen Periode 3 en een deel van 4 

Hoofdstuk 'De Islam’ 

  

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

• Ik laat zien dat ik kan reflecteren op je 
gedrag (handelen), gevoel en mening 
(gedrag kan ik laten zien door middel van 
rubrics). 

• Ik kan aangeven in mijn reflectie dat ik 
verantwoordelijk ben voor mijn eigen 
mening en gedrag. 

• Ik kan mijn eigen mening verwoorden en 
kan de verschillen benoemen met de 
meningen van anderen. 

• Ik weet hoe ik bronnen kritisch kan 
gebruiken. 

• Ik kan uitleggen en accepteren dat eigen 
opvattingen niet altijd worden gedeeld. 

• Ik kan respect tonen en me 
medeverantwoordelijk voelen voor mijn 
eigen ontwikkeling en die van anderen. 

• Ik kan uitleggen wat een multiculturele 
samenleving is. Nederland is een land 
waarin mensen met verschillende 
achtergronden wonen. Ik kan uitleggen dat 
mensen daarbinnen het recht hebben om 
zichzelf te kunnen zijn en waarom dat 
belangrijk is. 

  

 

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 
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2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

• Ik weet dat 'mijn kijk' mede wordt bepaald 
door mijn achtergrond en omgeving en kan 
dat uitleggen. 

• Ik luister met respect naar de opvattingen 
van anderen. 

• Ik kan mijn eigen mening verwoorden en 
deze op een respectvolle manier uitleggen 
in een discussie. 

• Ik kan overeenkomsten en verschillen van 
meningen benoemen. 

• Ik kan aangeven waarom ik 
verantwoordelijk ben voor mijn eigen 
mening. 

• Ik kan aangeven dat ik bereid ben op basis 
van argumenten met anderen over mijn 
mening te discussiëren. 

• Ik kan mijn standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in gesprek. 

• Ik kan basale sociaal –communicatieve 
vaardigheden toepassen. 

• Ik kan een respectvolle en serieuze dialoog 
met anderen aangaan. 

• Ik kan me inleven in een ander in een 
samenleving     die zich kenmerkt door 
verschillen. Ik kan daarvan ook een 
voorbeeld geven. 

  

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Ik kan de basiskenmerken van het 
islamitische geloof beschrijven. 

• Ik kan aangeven hoe de islam in Nederland 
is gekomen. 

• Ik weet hoe de islam is ontstaan en welke 
rol de profeet Mohammed daarin heeft 
gehad. 

• Ik kan aangeven wat het verschil is tussen 
sjiieten en soennieten. 

• Ik kan aangeven wat de vijf zuilen binnen 
de islam zijn. 

• Ik kan de belangrijkste feesten en rituelen 
benoemen en uitleggen. 

• Ik kan uitleggen welk boek belangrijk is 
voor moslims. 

• Ik kan het begrip beeldvorming uitleggen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

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 islam 

naar eigen inzicht van 

de vakdocent. 

  

Bijvoorbeeld maak in 

groepjes een kwartet 

over de vijf zuilen van 

de islam. 

  

De opdracht wordt in 

de klas, en 

gedeeltelijk thuis, in 

groepjes gemaakt (Dit 

kan anders zijn als de 

vakdocent voor een 

andere eindopdracht 

kiest.). 
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• Ik weet dat media invloed hebben op 
sociale beeldvorming. 

• Ik weet wat gevolgen van vooroordelen en 
discriminatie kunnen zijn. 

• Nederland is een land waarin mensen met 
verschillende achtergronden wonen. Ik 
weet dat mensen daarbinnen het recht 
hebben om zichzelf te kunnen zijn. 

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen' 

• Ik kan zes belangrijke 
levensbeschouwelijke symbolen benoemen 
op de juiste wijze. 

• Ik kan verschillende levensbeschouwelijke 
kenmerken van de islam benoemen. 

• Ik kan aangeven wat het belangrijkste 
geschrift is voor moslims. 

• Ik kan twee rituelen, symbolen en twee 
feesten van de islam uitleggen. 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Ik sta open voor morele probleemstellingen. 

• Ik discussieer met anderen over morele 
standpunten en gebruik daarbij enkele 
argumenten. 

• Ik breng begrip op voor morele standpunten 
van anderen. 

• Ik kan uitleggen dat er een verschil kan zijn 
tussen persoonlijke belangen en die van 
een groep. 

•  Ik kan in een voorbeeld zien dat ik het 
belangrijk vind dat iedereen gelijk 
behandeld wordt en zich veilig kan voelen. 

• Ik kan een ander in zijn waarde laten en 
ben me bewust van wat discriminatie kan 
aanrichten. 

• Ik kan met anderen samenwerken 
ongeacht groepsidentiteit, sociale, etnische 
en/of culturele achtergronden. 

• In het dagelijks handelen kom ik op voor 
een klimaat van respect en 
gelijkwaardigheid, waarin iedereen zich vrij 
kan uiten en veilig voelt. Ik kan hiervan een 
voorbeeld noemen. 

  

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn 

moeten naar behoren 

(NB) zijn gemaakt. 
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Lichamelijke Opvoeding (LO) 
 

Korte introductie:  

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.  
  

 



 

 

44 
 

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 

• Arrangeren( kennis van hoe muziekstukken in elkaar zitten. 
Denk aan instrumentatie, vocalen, bouwstenen zoals Refrein, 
couplet etc,…) 

• Zangtechniek ( basisvaardigheden herhalen en Engelstalig- 
later verdieping) intonatie, frasering, timing, verdelen in 
groepen) 

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

summatief 
(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 

 

 

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

• Kennis van popband(samenstelling, functie en toepassing) 

• Ritmische vorming praktijk( ontwikkeling ritmisch gevoel, 
motoriek, onafhankelijkheid ledenmaten) 

• Drummen(samenstelling van drumstel-onderdelen, 
ontwikkeling ritmisch gevoel, motoriek, onafhankelijkheid 
ledenmaten) 

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

summatief 
(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 

 

 

Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

• Kennis van muziekstijlen, Rock en roll, Popmuziek, GospelSoul, 
funk, motown, Rock 

• 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 4  Zichtbaar 

• Kennis van blaasinstrumenten 

• Gitaar-spelen van een poplied ( akkoorden-schema, 
vingerzetting, ontwikkelen fijne motoriek) 

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

summatief 
(50 min.) 

Magister: cijfer (weging 1/4) 
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Natuurkunde en Scheikunde (NaSk) 
 

Introductie vak: Natuurkunde en scheikunde inéén. 

 
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 

(%) 

NaSk    S 50 20    S 50 30 

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

 
  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

 
 
Ik kan een practicum voorbereiden, uitvoeren, evalueren en 
afronden met conclusies waarin ik de feedback verwerk en 
tijdens het proces vragen kan stellen die me verder helpen. Ik 
kan de verschillen aangeven bij stoffen, mengsels en 
scheidingsmethoden.  
Ik kan practica uitvoeren en ik ken de theorie over licht, kleuren 
en spiegels.  
 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 1 
en 3 
 
Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
Lesstof:  
hoofdstuk 2 

Magister: cijfer (in %) 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
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Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

Ik kan practica uitvoeren en afronden i.v.m. het onderwerp 
elektriciteit en ik kan schakelingen tekenen, begrijpen en er mee 
rekenen en eenheden omrekenen. Ik kan het geheel uitwerken 
waarin ik de feedback verwerk en tijdens het proces vragen kan 
stellen die me verder helpen bij het begrijpen van het 
onderwerp. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek  
 
Lesstof:  
hoofdstuk 6 
 

Magister: cijfer (in %) 
 
 
20% 

Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

Ik kan uitleggen op welke manier energie wordt omgezet, 
gebruikt wordt bij verwarming en hoe verbranding werkt.  Ik kan 
het hierbij praktisch en theoretisch uitwerken waarin ik de 
feedback verwerk en tijdens het proces vragen kan stellen die 
me verder helpen. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 5 
 

Magister: cijfer (in %) 
 
 
 
25% 

Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

Ik kan met de onderdelen die horen bij kracht en beweging 
praktisch en theoretisch werken en verwerken in verslagen  
waarin ik de feedback verwerk en tijdens het proces vragen kan 
stellen die me verder helpen. Ik kan werken met diagrammen, 
rekenen met snelheid en krachten en eenheden omrekenen. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek  
 
Lesstof: Bijv. 
hoofdstuk 4 
en 7 
 

Magister: cijfer (in %) 
 
 
 
 
 
30 % 
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Leerdoelen Periode 5  Zichtbaar 

Ik kan… Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek of 
flexibel 
moment 
 
Lesstof: Bijv. 
hoofdstuk 1 
en 2 
 

Magister: cijfer (in %) 



 

 

50 
 

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 

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 20 %    S 50 25% 

 

 

 

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

Start *Fictiedossier 

• Boek 1: fictieopdracht gezamenlijk boek  

• Leeskring (spreken) en schrijfopdracht/ e-mail/brief 
(op basis van theorie  fictie C en  D + voorgaande jaren) 
Leerdoelen fictie zie * (onderaan programma) 

 
 
 
 
 

Summatief: grammatica 20 % 
Toets 1: Grammatica, De Brug, H4 en H5  
 

Leerdoelen: 

Ik kan  de volgende zinsdelen herkennen: pv-onderwerp- 

werkw. gezegde, naamw. gezegde, lijd. vw-meew. voorwerp, 

bijvoegelijke bepaling- bijwoordelijke bepaling. ( De Brug, 

herhaling klas 1)  

Ik kan het verschil tussen hoofd- en bijzinnen aangeven (H4)               

Ik kan zinsdeelzinnen benoemen (H5) 

 

Formatief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portfolio fictie: 
 
Schrijfvaardigheid: 15 % 
in blok 4 
Diverse 
schrijfopdrachten en 
opdrachten fictie 
 

Summatief:  
 
Afname:  
flexibel moment  
 
Toets 
grammatica 15% 
samengestelde 
zinnen H4 en H5  
 De Brug (blz. 
244-248 en 
blz.252) 
( H4, blz. 118) 
( H5, blz.148) 
 
 
 
 
 
 
 

Magister:  cijfer (20%) 
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Periode 2  Zichtbaar 

Formatief: Fictiedossier 
Fictie boek 2 en 3 lezen. 
Deze boeken gebruik je bij de vergelijkingsopdracht die je moet 
inleveren in blok 3. 
Je leest van twee verschillende schrijvers van Nederlandse 
jeugdliteratuur een boek en je vergelijkt deze boeken met 
elkaar. 
 
 
 
 
Summatief: Spelling en Werkwoordspelling 20% 
 
Leerdoelen: 
 
 
Ik kan werkwoorden in de gebiedende wijs correct spellen (H1) 
Ik kan Engelse werkwoorden correct spellen (H2) 
Ik kan persoonsvormen in de tegenwoordige tijd op -d en -dt 
correct spellen (H3) 
Ik kan werkwoordsvormen op -de(n), -dde(n), -te(n) en -tte(n) 
correct spellen (H4) 
Ik kan de pv in samengestelde zinnen correct spellen (H5)  
Ik kan persoonsvormen en voltooide deelwoorden die hetzelfde 
klinken, correct spellen (H6) 
 
 
Spelling H1, H3 t/m H6 
 
Leerdoelen: 
Ik kan punten, komma’s, puntkomma’s en dubbele punten 
correct gebruiken(H1) 
Ik kan koppelteken en weglatingsstreepje correct gebruiken (H3) 
Ik kan samenstellingen met en zonder tussenletters correct 
spellen (H4) 
Ik kan hoofdletters, leestekens en aanhalingstekens correct 
gebruiken (H5) 
Ik kan bepalen of ik woorden los of aan elkaar moet schrijven 
(H6) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summatief 
flexibel 
moment 
 
Toets  
Spelling  
blz. 36 
blz. 66 
blz. 96 
 
blz. 126 
 
blz. 156 
blz. 186 
 
 
 
 
 
Blz. 34 
 
Blz. 94 
Blz. 124 
 
Blz. 154 
 
Blz. 184 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portfolio fictie:  
 
Schrijfvaardigheid: 15 % in 
blok 4 
Diverse schrijfopdrachten 
en opdrachten fictie 
 
 
 
 
Magister:  cijfer (20 %)  
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Periode 3  Zichtbaar 

Formatief 
 
Fictiedossier 
Fictie boek 4 lezen. 
Dit boek gebruik je bij de spreekwoordenopdracht die je moet 
inleveren in blok 4. 
 
 
Woordenschat  H1, H2 en H4 ( beeldspraak , stijlfiguren en 
rijm) voorbereiding op  fictieopdracht 

Leerdoelen: 
Ik kan een  vergelijking, metafoor en een personificatie 
herkennen (H1) 
Ik kan een metoniem herkennen (H2) 

Ik kan de rijmende uitdrukkingen herkennen en gebruiken in 

een zin. (H4) 

 
 
Fictiedossier  
Fictie boek 2 en 3; vergelijkingsopdracht inleveren  
Mijn schriftelijke verslag lever ik in zonder taalfouten  
 
 
 
 
Summatief: Lezen 20% 
Toets 3: Lezen H1 t/m H4 
 
Leerdoelen: 
Ik kan verschillende hoofd en bijzaken en kernzinnen  
herkennen.(H1) 
Ik kan tekstverbanden herkennen aan de hand van  
signaalwoorden ( H2) 
Ik kan concluderende, redengevende, oorzakelijke en 
vergelijkende verbanden in een tekst herkennen (H2) 
Ik kan samenvattende, voorwaardelijke, toegevende en doel-
middelverbanden in een tekst herkennen (H3) 
Ik kan tekstverbanden herkennen a.h.v. signaalwoorden (H4) 
Ik kan onderscheid maken tussen standpunten en argumenten 
(H4) 
Ik ken het verschil tussen een feit, een mening en een 
argument.(H4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blz. 24 
 
blz. 54 
blz. 114 
 
 
 
Fictie: 
Vergelijkings- 
opdracht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio fictie/ 
Schrijfvaardigheid: 15 % in 
blok 4 
Diverse schrijfopdrachten 
en opdrachten fictie 
 
 

 
Summatief 
 
Toets Lezen 
H 1-4 
 
blz. 12-13  
 
blz. 42-43 
 
blz. 72-73 
 
 
 
 
 
blz. 102- 103 
 

 
Magister:  cijfer (20%) 
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Periode 4  Zichtbaar 

Schrijfvaardigheid: 15 % 
Diverse schrijfopdrachten en opdrachten fictie 
 
Fictie Boek 4 (spreekwoordenopdracht/ beeldspraak en rijm) 
Ik gebruik hierbij de theorie woordenschat / zie blok 3 
 
 
 
 
Schrijven: krant ( spreken en luisteren: interviewverslag 
of/enquête:  onderzoeksverslag betoog of recensie 
 (schrijven H1 t/m H6) 
 
Leerdoelen: 
Ik kan publieksgericht schrijven : Ik schrijf met mijn groepje een 
krant met daarin: Een interviewverslag, een betoog, een 
recensie. 
Ik kan een enquête maken en ik kan informatie uit afbeeldingen 
(kaartje, schema, tabel) halen en hier een verslag over schrijven 
 
 
 
Summatief: Lezen 25 %  
Toets 5: Lezen H1 t/m H6  
 
Leerdoelen: 
Ik kan kritisch lezen om te beoordelen of een tekst objectief en 
betrouwbaar is (H5)  
Ik kan bepalen voor welk publiek een tekst is geschreven (H6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Leerdoelen Fictie :  
Je kan je mening geven over het boek. Je kan  de sfeer en ruimte 

van een verhaal weergeven. Je kan de belangrijkste 

gebeurtenissen van het verhaal herkennen  en de  karakters van 

personages te beschrijven. Je herkent het onderwerp van je 

boek  Je kan relaties tussen personen van boek beschrijven. Je 

weet wat open plekken zijn  Aan de hand van spreekwoorden 

kan je uitleggen waar je  boek over gaat.  Je denkt na over de 

diepere betekenis van het verhaal.  

 
 
 
Spreek-
woorden 
opdracht 
bij boek 4 
 
 
blz. 108 
blz. 138 
blz. 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summatief  
Magister: 15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Summatief:  
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
 
Toets Lezen 
H 1-6 
blz. 12-13  
blz. 42-43 
blz. 72-73 
blz. 102- 103 
blz. 132 
blz.162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magister:  cijfer (25%) 
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Onderzoek en 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. 

  

https://www.kajmunk.nl/technasium/
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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.   
 
Daarnaast zal er gedurende het hele schooljaar aandacht zijn 
voor de ontwikkeling van zes competenties: creatief, 
communicatief, ondernemend, zelfsturend, projectmatig werken 
en samenwerken 

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% 
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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 tweede 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 in de leerling aan 

het eind van twee vwo moet beheersen voor een succesvolle overgang naar drie 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. 
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CONCRETE LEERDOELEN 2 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 getoetst 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. 

• Summatief; Het leerdoel wordt afgesloten met een cijfer. 

 De leerling mag – op eigen initiatief – de summatieve vaardigheden  

 verbeteren. 

De leerling krijgt per periode een overzicht van alle leerdoelen, zowel op papier als in de studiewijzer op 

Magister. 

 

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 zijn/haar 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). 

 

HERKANSING 

In blok 4  kan/mag een leerling één van de summatieve toeten die in blok 1 t/m blok 3 is 

gemaakt herkansen. 

Let op:  

*Laatste cijfer geldt 

Als het oorspronkelijk cijfer van de summatieve toets hoger of gelijk is aan 5,5  

*Hoogste cijfer geldt 

Als het oorspronkelijk cijfer van de summatieve toets lager is dan 5,5  

  

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

hele jaar) 
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• 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 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  nov  jan apr  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 

(%) 

Wiskunde - ** - - S 50 20 - - - S 50 20 

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

**Er zijn in blok 1 en blok 3 summatieve toetsen op een flexibel moment. 

 

LEERDOELEN BLOK 1: 

Leerdoelen  formatief / 

summatief 

Zichtbaar 

Hoofdstuk 2. Vlakke meetkunde 

De leerling kan… 

• alle punten tekenen met een vaste afstand tot een gegeven 

punt, lijn of hoek. 

• de volgende notaties lezen en zelf toepassen: cirkelnotatie, 

notatie loodrechte projectie 

• definities en stellingen van omschrijvingen geven. 

• de omgeschreven en ingeschreven cirkel van een driehoek 

construeren. 

• de omtrek en oppervlakte van de volgende vlakke figuren 

berekenen: rechthoek, driehoek, cirkel, parallellogram, 

trapezium, vlieger en samengesteld vlak figuur. 

 

Aanvullende leerdoelen ter differentiatie: 

De leerling kan… 

• als-dan-beweringen en omkeerbare beweringen herkennen. 

• de oppervlakte van een cirkelsector berekenen. 

• de lengte van een cirkelboog berekenen. 

Formatief: 

H2 

De leeropbrengst wordt 

tijdens de lessen zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt voor 

zowel de docent als de 

leerlingen aan de hand van 

diverse werkvormen. 
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Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 

Hoofdstuk 1. Rekenen met letters 

De leerling kan… 

• haakjes in de producten  (𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) wegwerken. 

• haakjes wegwerken volgens de eigenschappen van 

merkwaardig producten. 

• letterbreuken vereenvoudigen. 

• gebruik maken van de wetenschappelijke notatie voor zowel 

grote als kleine getallen. 

• machten met een letter als grondtal herleiden. 

 

Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 

Summatief: 

H1 

(flexibel,  

50 minuten) 

 

 

 

Magister: cijfer 20% 

 

 

 

 

De leeropbrengst wordt 

tijdens de lessen zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt voor 

zowel de docent als de 

leerlingen aan de hand van 

diverse werkvormen. 
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LEERDOELEN BLOK 2: 

 

 

  

Leerdoelen  formatief / 

summatief 

Zichtbaar 

Hoofdstuk 4. Kwadraten en wortels 

De leerling kan… 

• toelichten of de grafiek die hoort bij een kwadratische formule 

een berg- of dalparabool is. 

• rekenen met wortels. 

• wortels en machten herleiden. 

• rekenen met wortelformules. 

• de grafiek bij een wortelformule tekenen. 

• werken met de streepnotatie. 

• getallen indelen in één van de volgende categorieën: 

rationale getallen, irrationale getallen, natuurlijke getallen, 

gehele getallen, reële getallen 

 

Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer 

Formatief: 

H4 

De leeropbrengst wordt 

tijdens de lessen zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt voor 

zowel de docent als de 

leerlingen aan de hand van 

diverse werkvormen. 

Hoofdstuk 3. Lineaire formules en vergelijkingen 

De leerling kan… 

• de grafiek van een lineaire formule tekenen. 

• werken met lineaire verbanden. 

• de formule van een lijn in een assenstelsel opstellen. 

• de formule van een lijn evenwijdig aan een andere lijn 

opstellen. 

• de som- en verschilgrafiek van twee lijnen tekenen. 

• lineaire vergelijkingen oplossen. 

• de coördinaten van het snijpunt van twee lijnen berekenen. 

• problemen oplossen met vergelijkingen. 

  

Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 

Summatief: 

H3 

(toetsweek, 

50 minuten) 

 

 

Magister: 20% 

 

 

 

 

De leeropbrengst wordt 

tijdens de lessen zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt voor 

zowel de docent als de 

leerlingen aan de hand van 

diverse werkvormen. 
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LEERDOELEN BLOK 3: 

  
Leerdoelen  summatief / 

formatief  
Zichtbaar  

Hoofdstuk 5. De stelling van Pythagoras  
De leerling kan…  

• zowel de schuine, als de rechthoekszijden van 
een driehoek berekenen.  
• afstanden in een assenstelsel berekenen  
• de omgekeerde stelling van Pythagoras 
toepassen om te onderzoeken of een driehoek al dan 
niet rechthoekig is  
• geschikte hulplijnen tekenen om ook in niet 
rechthoekige driehoeken zijden te berekenen m.b.v. 
de stelling van Pythagoras  
• in een balk en piramide doorsneden evenwijdig 
aan een gegeven doorsnede tekenen.  
• de lengte van lijnstukken in ruimtefiguren 
berekenen.  
• de hoogte van een driehoek berekenen m.b.v. 
de bach-stelling.  

  
Aanvullende leerdoelen ter differentiatie:  
De leerling kan…  

• lijnstukken in en oppervlakten van driehoeken 
berekenen m.b.v. de hpq-stelling.  
• oppervlakten van vlakke figuren in het 
binnengebied van een cirkel berekenen m.b.v. de 
stelling van Thales.  

  
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer.  

Summatief:  
H5   
(flexibel, 50 
minuten)  
  
Formatief:  
H5  

Magister: 20%  
  
  
  
  
De leeropbrengst wordt tijdens 
de lessen zichtbaar en hoorbaar 
gemaakt voor zowel de docent 
als de leerlingen aan de hand 
van diverse werkvormen.  
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Hoofdstuk 7. Kwadratische vergelijkingen  
De leerling kan…  

• vergelijkingen van de vorm  

x2=cx2=c 
oplossen.  

• uitleggen wat wordt bedoeld met ontbinden in 
factoren.  
• ontbinden in factoren volgens de volgende drie 
manieren: gemeenschappelijke factoren buiten 
haakjes brengen, verschil van twee kwadraten, 
product-som-methode  
• kwadratische vergelijkingen oplossen.  
• de coördinaten van het snijpunt van een 
parabool en een lijn berekenen.  
• kwadratische vergelijkingen toepassen bij 
praktische problemen.  

  
Aanvullende leerdoelen ter differentiatie:  
De leerling kan…  

• vergelijkingen oplossen m.b.v. 
schaduwvergelijkingen.  
• eigenschappen van getallen bewijzen  

  
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer.  

Summatief:  
H7  
(toetsweek, 
50 minuten)  
  
Formatief:  
H7  

Magister: 20%  
  
  
  
  
De leeropbrengst wordt tijdens 
de lessen zichtbaar en hoorbaar 
gemaakt voor zowel de docent 
als de leerlingen aan de hand 
van diverse werkvormen.  

 

LEERDOELEN BLOK 4: 

Leerdoelen summatief / 

formatief 

Zichtbaar 

Hoofdstuk 8. Inhoud en vergroten 

De leerling kan… 

• de inhoud van de volgende ruimtelijke figuren berekenen: 

prisma, cilinder, piramide, kegel 

• bij gelijkvormige figuren de vergrotingsfactor bereken. 

• de oppervlakte en inhoud van een vergroting berekenen. 

• de vergrotingsfactor berekenen als de oppervlakte of inhoud 

van een vergroting gegeven is. 

 

Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 

Formatief: 

H8 

De leeropbrengst wordt 

tijdens de lessen zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt voor 

zowel de docent als de 

leerlingen aan de hand van 

diverse werkvormen. 

Hoofdstuk 6. Procenten en diagrammen 

De leerling kan… 

• rekenen met procenten en percentages berekenen. 

• procentuele toe- en afname berekenen 

• de volgende diagrammen aflezen en tekenen: lijndiagram, 

staafdiagram, cirkeldiagram, (dubbel) steel-bladdiagram, 

histogram. 

• een frequentietabel en klassenindeling aflezen en maken. 

• de drie centrummaten noemen en deze berekenen. 

Summatief: 

H6 

(toetsweek, 

50 minuten) 

 

 

Magister: 20% 

 

 

 

 

De leeropbrengst wordt 

tijdens de lessen zichtbaar 

en hoorbaar gemaakt voor 

zowel de docent als de 

leerlingen aan de hand van 

diverse werkvormen. 
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• bij een frequentietabel de relatieve frequentie, het 

gemiddelde, de mediaan en de modus berekenen. 

 

Aanvullende leerdoelen ter differentiatie: 

De leerling kan… 

• een driehoeksdiagram aflezen en tekenen 

 

Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer. 


