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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 
 

Introductie vak: 

 In dit document vind je als leerling of als ouder precies wat je kunt verwachten van het vak aardrijkskunde dit 

schooljaar. Drie keer per jaar krijgt de leerling een proefwerk voor een cijfer. Deze drie cijfers samen vormen het 

cijfer voor het eindrapport. Nog belangrijker dan cijfers is dat een leerling zich ontwikkelt en elke keer een beetje 

vaardiger wordt. Om deze ontwikkeling zichtbaar te maken wordt bij aardrijkskunde gebruik gemaakt van het 

werkboek, het lesboek en het basisboek, het aantekenschrift, de bijbehorende online-opdrachten en kleine 

formatieve toetsen en allerlei opdrachten die in de les (of als huiswerk) worden gedaan. Leerlingen hoeven geen 

atlas aan te schaffen, wel maken we tijdens de lessen veelvuldig gebruik van atlasvaardigheden. 

 

 

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

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 33%          

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

 

Leerdoelen Periode 1 Nigeria  Zichtbaar 

 
Ik kan de kenmerken van tropische klimaten en landschapszones 
herkennen, beschrijven en verklaren. 
Ik kan uitleggen hoe de moesson het klimaat van Nigeria 
beïnvloedt. 
Ik kan uitleggen hoe het kolonialisme de ontwikkeling van 
Afrikaanse landen heeft beïnvloed. 
Ik kan uitleggen hoe het kolonialisme de staatsvorming van 
Nigeria heeft beïnvloed. 
Ik kan uitleggen welke processen ervoor hebben gezorgd dat 
Lagos een megastad kon worden. Ik kan daarbij de juiste 
demografische en economische begrippen toepassen. 
Ik kan de voor- en nadelen van de oliewinning voor Nigeria 
uitleggen. Dat kan ik door gebruik te maken van meerdere 
dimensies. 
Ik kan met behulp van de film de gedeporteerde uitleggen wat 
migratie kan betekenen voor de levens van mensen. 
Ik maak goed gebruik van de aantekeningen, atlas, oefeningen 
envan mijn basisboek. 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 1  

Magister: cijfer 33% 
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Leerdoelen Periode 2 Chili  Zichtbaar 

Ik kan de spreiding van de klimaten van Köppen over de wereld 
beschrijven en verklaren. Ik kan daarbij gebruik maken van de 
coriolis kracht en de Wet van Buys Ballot 
Ik kan met behulp van de theorie van de platentektoniek het 
voorkomen van aardbevingen en vulkanisme uitleggen. 
Ik kan uitleggen welke soorten vulkanisme er zijn en hoe ze 
ontstaan. 
Ik kan uitleggen hoe aardbevingen ontstaan en hoe de kracht 
vanaardbevingen wordt gemeten. 
Ik kan de droogte in de Atacama woestijn verklaren met de 
kennis die ik over klimaten heb geleerd. 
Ik kan uitleggen wat El Nino is en welke veranderingen in het 
weer dit verschijnsel te weeg brengt. 
Ik maak goed gebruik van de aantekeningen, atlas, oefeningen 
en 
van mijn basisboek. 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
 
Lesstof: Bijv. 
hoofdstuk 3 
 

Magister: cijfer 33% 

Leerdoelen Periode 3 Ruimteschip aarde  Zichtbaar 

Ik kan uitleggen door welke factoren het leven op aarde mogelijk 
is. 
Ik kan uitleggen wat de ecologische voetafdruk is en beschrijven 
hoe de ecologische voetafdruk kan veranderen. 
Ik kan uitleggen welke invloed ons voedingspatroon heeft op de 
ecologische voetafdruk. 
Ik kan uitleggen welke tekorten er aan zoetwater dreigen te 
ontstaan (waar) en wat we ertegen kunnen doen. 
Ik kan uitleggen wat het versterkte broeikaseffect is en welke 
maatregelen we kunnen nemen om dit probleem op te lossen. 
Ik maak goed gebruik van de aantekeningen, atlas, oefeningen 
en van mijn basisboek. 
Ik kan de geleerde begrippen uit dit hoofdstuk gebruiken bij 
antwoorden op vragen. 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 8 
 

Magister: cijfer 33% 
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Biologie 
 

Introductie vak: 

Per niveau wordt het PTO aangevuld met een studiewijzer. Hierin staan de specifieke doelen die bij het 
betreffende hoofdstuk van toepassing zijn. Vaardigheden, opdrachten en verslagen worden formatief 
geëvalueerd tijdens de les. Bij de evaluatie wordt naast kennis en inzicht ook gelet op inzet en organisatie. In 
magister kan naar behoren (n.b.) en niet naar behoren (n.n.b.) worden aangegeven.  
Thema’s worden afgesloten met een summatieve toets of praktische opdracht (PO).  
 

Overzicht toetsen: 

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

3T1+3HT: 

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 

(%) 

Biologie S** 

A** 

50 

50 

33% 

33% 

S 50 33.3% - - - - - - 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders)      **niet in toetsweek 

3H1: 

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 

(%) 

Biologie - - - - - - S 

A** 

50 

50 

33% 

33% 

S 50 33% 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders)       **niet in toetsweek 
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Voor 3T1 en 3HT → periode 1 

Voor 3H1 → periode 3 

Leerdoelen Boek 4a Thema 1 - Inleiding in de 

Biologie 

 Zichtbaar 

Theorie: 

• Je kunt beschrijven wat biologie is en 
uitleggen op welke gebieden biologie een 
rol speelt 

• Je kunt de levenscyclus van dieren 
beschrijven 

• Je kunt de organisatieniveaus van de 
biologie benoemen en uitleggen dat op 
elk hoger organisatieniveau emergente 
eigenschappen ontstaan 

• Je kunt orgaanstelsels, organen, weefsels 
en cellen bij een mens herkennen en de 
kenmerken en functies ervan beschrijven 

• Je kunt beschrijven dat groepen cellen in 
een weefsel, orgaan of orgaanstelsel een 
gezamenlijke functie uitoefenen 

• Je kunt bij (delen van) organismen het 
verband aangeven tussen vorm en functie 

• Je kunt delen van dierlijke cellen en van 
plantaardige cellen herkennen en de 
functies ervan benoemen 

• Je kunt een microscoop gebruiken en 
daarmee (delen van) organismen 
bestuderen 

• Je kunt een cel beschrijven als een 
zelfstandig functionerende biologische 
eenheid 

• Je kunt de concentratie van een oplossing 
berekenen 

• Je kunt uitleggen wat diffusie en osmose 
is en toelichten welke rol osmose speelt 
bij de stevigheid van planten 

• Je kunt beschrijven hoe transport van 
stoffen via (cel)membranen plaatsvindt 

• Je kunt verschillende typen en methoden 
van natuurwetenschappelijk onderzoek 
beschrijven 

• Je kunt een werkplan maken voor het 
uitvoeren van een 
natuurwetenschappelijk onderzoek. 

 
 
 
 

Formatief 
Dossier practicum 
vaardigheden  

Practicumvaardigheden  
(formatieve) opdrachten, 
verslagen, rubrics.  
 
Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
 
Flexibel moment: 
VT1 
PO1 
 
Lesstof: 
Boek 4a Thema 1 - 
§1 t/m 6 

Magister: cijfer (in %) 
 
PO1 (33,3%) – 
practicumvaardigheden   
  
VT1 (33,3%) – 
voortgangstoets  
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Voor 3T1 

en 3HT 

→ 

periode 

2 

Voor 

3H1 → 

periode 

4 

Competenties en vaardigheden:  

• Geleerd een microscopische foto te 
herkennen en aan te geven met welk type 
microscoop de foto is gemaakt.  

• Geleerd organellen te herkennen in foto’s 
en tekeningen van cellen.  

• Geoefend in het vorm en functie denken 
op het niveau van cellen en weefsels.  

• Geoefend in het werken met 
informatiebronnen.  

• Geleerd een lichtmicroscoop in te stellen 
en preparaten mee te bekijken.  

• Geleerd biologisch correcte tekeningen te 
maken.  

• Geleerd een preparaat te maken en te 
kleuren 

 

Leerdoelen Boek 4a Thema 3 - Genetica 

 Zichtbaar 

Theorie: 

• Je kunt omschrijven wat het fenotype en 
wat het genotype van een organisme is. 

• Je kunt omschrijven wat DNA-sequentie en 
genexpressie betekenen. 

• Je kunt uitleggen dat een fenotype tot 
stand komt door de combinatie van 
genotype en de invloed van milieu factoren. 

• Je kunt uitleggen hoe het fenotype van een 
organisme tot stand komt en hierbij de 
begrippen homozygoot, heterozygoot, 
dominant en recessief gebruiken. 

• Je kunt beschrijven hoe door recombinatie 
nieuwe combinaties van allelen ontstaan. 

• Je kunt van een monohybride kruising een 
kruisingsschema opstellen. 

• Je kunt de frequentie van genotypen van 
nakomelingen bij een monohybride kruising 
afleiden uit een kruisingsschema of 
stamboom. 

• Je kunt beschrijven op welke wijze 
geslachtschromosomen het geslacht van 
een mens bepalen. 

• Je kunt een kruisingsschema maken voor X-
chromosomale overerving en hieruit of uit 
stambomen de frequente van genotypen en 
fenotypen van nakomelingen afleiden. 

• Je kunt kruisingsschema’s maken voor 
onafhankelijke overerving van multipele 
allelen, letale factoren en gekoppelde 
genen en hieruit of uit een stamboom de 
frequentie van genotypen en fenotypen van 
nakomelingen afleiden. 

Formatief 
SO – B1 t/m 4  
 

Tussentijds SO over 
basisstof 1 t/m 4, 
exclusief X-
chromosomale 
overerving  
 
Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek: 
VT2 
 
Lesstof:  
Boek 4a Thema 3 - 
§1 t/m 6 
 

Magister: cijfer (in %) 
 
VT2 (33,3%) – 
Voortgangstoets   
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• Je kunt verklaren dat mitochondriale 
overerving kan leiden tot een andere 
overerving dan volgens de wetten van 
Mendel. 

• Je kunt het doel van tweelingonderzoek 
beschrijven. 

• Je kunt verklaren dat epigenetica kan leiden 
tot ander overervingspatroon dan volgens 
de wetten van Mendel. 
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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 van afgelopen jaren toepassen en laten 
zien. 

• d.m.v. beeldend onderzoek en schetsen laten zien dat ik 
het thema van de opdracht onderzocht heb. 

• 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 
en toepassen. 

• onderzoek doen naar een kunststroming/techniek 

• een verdiepende beeldende ontwikkeling laten zien in 
mijn vormgevingsproces n.a.v. een thema 

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

 

Formatief 
 
Onderzoek 
Proces 
 
Kunst 
beschouwen 
 
 
 

Magister: (nb/nbb)  
 
Portfolio 
 
 
Kijkwijzer 

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

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

Introductie vak: 

 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 van afgelopen jaren toepassen en laten 
zien. 

• d.m.v. beeldend onderzoek en schetsen laten zien dat ik 
het thema van de opdracht onderzocht heb. 

• op eenvoudige wijze 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 
 
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 
en toepassen. 

• onderzoek doen naar een kunststroming/techniek 

• een verdiepende beeldende ontwikkeling laten zien in 
mijn vormgevingsproces n.a.v. een thema 

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

 

Formatief 
 
 
Onderzoek 
 
Kunst 
beschouwen 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 
Portfolio 

Summatief 
 
Opdracht 2 
 

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

 

Introductie: Het vak Drama behandelt in het eerste jaar de basis van het toneelspelen.  

Het tweede jaar staat de verdieping centraal en het derde jaar gaan de leerlingen verder 

op onderzoek uit naar hun eigen makerschap voor een mogelijk examentraject als je voor 

drama kiest. Het derde jaar is een onderzoek naar het maken vanuit een eigen fascinatie 

en burgerschap. Dit presenteren de leerlingen een film of korte voorstelling in 

groepsverband.  

 

Daarnaast staat de veiligheid en samenwerking centraal in de dramalessen. Naast spel en 

maken zullen ook interdisciplinaire werkvormen ingezet worden tijdens de theater lessen. 

 

N.B. Je krijgt het vak Drama 2 periode in blok van het schooljaar en aan het einde van 

het blok krijg je een beoordeling NB (naar behoren) of NNB (niet naar behoren). 

 

 

Leerdoelen periode 1 (blok 1)  Zichtbaar 

Drama praktijk doelen 

Je kunt:  

-Het toepassen van de spelgegevens (5 w’s) bij het 

spelen van een korte voorstelling of film. 

-Je past creatief en out of the box interdisciplinaire 

middelen toe aan je eindproduct. 

- Je past een korte dramaturgische lijn toe in je 

concept. 

-Je maakt een schriftelijk plan en concept ontwikkeling 

voor je eigen gekozen eindproduct. 

- Je maakt gebruik van vormgevingsmiddelen en locatie 

bij het maken van en film of korte voorstelling. 

-Leert de verschillen tussen theater en camera acteren. 

Formatief Magister onder 

inzet: NB/NNB 

 

Deze beoordeling 

komt tot stand 

door de wijze 

waarop de leerling 

deelneemt aan 

deze lessen. Hier 

wordt een goede 

en betrokken 

werkhouding 

verwacht met de 

juiste inzet. 

Dit geldt ook voor 

elk toekomstig 
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-houd een logboek bij. 

 

 

Drama sociaal emotionele doelen 

Je kunt; 

-Samenwerken in groepsverband  

-feedback geven en ontvangen 

-Je eigen ideeën delen en vertalen naar een product  

-ontwikkeld een visie op een burgerschap en een 

gekozen thema. 

 

 

 

 

 

onderdeel in al 

deze lessen. 

Summatief n.v.t. 
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Niet naar behoren In Ontwikkeling Naar behoren Gevorderd

Inzet  

Doorzettingsvermogen

* Ik geef het 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.

gebruik van 

vormgevingsmiddelen

*Ik gebruik materiaal op de 

verkeerde manier.                   *Ik 

snap nog niet welke spullen ik 

in het lokaal mag gebruiken.                                

*Ik laat klaarzetten en 

opruimen aan anderen over.                                               

*Ik ruim spullen niet op de 

juiste manier/plek op. 

* Ik gebruik materiaal soms op 

de verkeerde manier.         *Ik 

klaag bij het 

opruimen/klaarzetten (ja, 

maar…)

*Ik gebruik materiaal 

waarvoor het bedoeld is.    *Ik 

help mee met opruimen en 

klaarzetten, als de docent dat 

vraagt.                    *Ik ga 

voorzichtig om met de 

vormgevingsmiddelen in het 

lokaal.

*Ik help uit mezelf mee met opruimen 

en klaarzetten.                  *Ik gebruik 

Materiaal waarvoor het bedoelt is en 

geef mijn scene daarmee mee inhoud.                           

*Ik moedig anderen aan te helpen 

klaarzetten/opruimen en voorzichtig 

om gaan met de 

vormgevingsmiddelen.

Samenwerken

*Ik kan mezelf niet in een 

groepje zetten.                      *Ik 

zoek conflicten op.         *Ik stap 

zomaar uit de groep.                                         

*Ik luister niet naar de ideëen 

van anderen en drijf mijn zin 

door.    

*Ik vind een groepje wanneer 

de docent mij hierbij helpt.                           

*Ik kan niet met iedereen 

samenwerken.                        *Ik 

kan soms te veel mijn eigen zin 

doordrijven en vergeet naar 

anderen te luisteren.

*Ik kan uitmezelf een groepje 

maken.                     *Ik kan met 

iedereen samen werken.                                      

*Ik kan luisteren naar en 

meedenken met de ideëen van 

anderen.

*Ik kan in elke willekeurig 

samengestelde groep samenwerken 

met mijn klasgenoten.                                          

*Ik kan medeleerlingen bij het 

bedenken en spelen van de scene 

betrekken.                                             *Ik kan 

anderen stimuleren en inspireren tot 

beter spel.

Niet naar behoren In Ontwikkeling Naar behoren Gevorderd

Communicatie &            

Feedback

*Ik ben vaak inconflict met 

medeleerlingen en/of met de 

docent.                                 *Ik kan 

geen feedback geven op een 

gespeelde scene.                                         

*Ik kan alleen negatieve 

feedback geven op een 

gespeelde scene.                  *Ik 

kan geen feedback van de 

docent of klasgenoten 

ontvangen (ja, maar... zoek het 

buiten mijzelf)

*Ik heb moeite om te gaan met 

verschillen.                    *Ik 

communiceer soms op de 

verkeerde manier waardoor de 

boodschap niet juist 

overkomt.                       *Ik heb 

moeite om opbouwende 

feedback te geven                                          

*Ik heb moeite om de feedback 

van de docent of klasgenoten 

te ontvangen.

*Ik benader medeleerlingen en 

docent positief.                                          

*Ik houd er rekening mee dat 

iedereen verschillend is.   *Ik 

kan op een positieve manier 

feedback geven op het spel van 

anderen.                  *Ik kan 

feedback van de docent of 

klasgenoten ontvangen.

*Ik spreek anderen aan op negatief 

gedrag.                                                      *Ik kan 

op een positieve manier opbouwende 

feedback geven op de positieve en 

negatieve punten van het spel van 

anderen.                                 *Ik kan de 

ander daarbij volledig in zijn waarde 

laten.                                       *Ik kan 

feedback van de docent en/ of 

klasgenoten ontvangen en inzetten.

Dramatische 

basisivaardigheden

* Ik schiet in de lach wanneer 

ik (voor de groep) moet spelen.                           

*Ik ben onverstaanbaar voor 

publiek                                       *Ik 

transformeer niet in emotie of 

personage binnen de opdracht 

of de scene.                                   *Ik 

ben niet bekend met de 

Wie/Wat/Waar.   

*Ik heb moeite om mijn lachen 

in te houden wanneer ik (voor 

de groep) moet spelen.                          

*Ik mompel of spreek nog te 

zacht soms.                        *Ik heb 

moeite om mijzelf helemaal te 

transformeren in emotie of 

personage binnen de opdracht 

of de scene.                                         

*Ik kan de Wie/Wat/Waar nog 

niet op de juiste manier 

inzetten 

*Ik kan mijn lachen inhouden 

wanneer ik (voor de groep) 

moet spelen.            *Ik ben 

duidelijk verstaanbaar.                         

*Ik kan mijzelf transformeren 

in een andere emotie of 

personage binnen de opdracht 

of de scene.          *Ik ben 

bekend met de Wie/Wat/Waar 

en kan deze op de juiste 

manier inzetten in de scene.

*Ik kan mijn lachen inhouden en 

geconcentreerd spelen zonder dat ik 

mij laat afleiden.                                       *Ik 

spreek luid en duidelijk en weet met 

intonatie verschil te maken.                                                      

*Ik kan mijzelf in emotie of personage 

transformeren in zowel mijn 

lichaamshouding als mijn 

gezichtsuitdrukking binnen de 

opdracht of de scene.                                      

*Ik kan de Wie/Wat/Waar uitleggen en 

op de juiste manier inzetten binnen 

een scene.
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Havo leerlijn Leerjaar 3 

 

   

Les 1  Introductie film en theater Hernieuwde kennismaking met het vak theater/ film en elkaar. 

      

Les 2 Theater /filmproject 

Leerlingen leren om vanuit een eigen concept en fascinatie een voorstelling of film te 

maken vanuit het thema burgerschap 

Les 3 herh 5 W' Theater /filmproject 

Leerlingen maken een concept vanuit de thematiek en ontwikkelen een eigen 

artistiek concept en product. 

Les 4 Theater/ filmproject 

Leerlingen maken een concept vanuit de thematiek en ontwikkelen een eigen 

artistiek concept en product 

Les 5 Theater/filmproject De leerlingen presenteren hun concept (ook schriftelijk aan de hand van een logboek) 

Les 6 Theater/filmproject 

De leerlingen voeren hun ideeën uit binnen hun samenwerkingsverband en houden 

een logboek bij. 

Les 7 Theater/ filmproject 

De leerlingen voeren hun ideeën uit binnen hun samenwerkingsverband en houden 

een logboek bij. 

Les 8 Theater /filmproject 

De leerlingen voeren hun ideeën uit binnen hun samenwerkingsverband en houden 

een logboek bij. 

Les 9 Theater/filmproject 

De leerlingen voeren hun ideeën uit binnen hun samenwerkingsverband en houden 

een logboek bij. 

Les 10 Toets theater/ filmproject De leerlingen presenteren hun product en onderbouwen hun artistieke keuzes  
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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 100 20 

 

 

Nr 

blok 

Tijdvak blok 

 

Soort 
toets 

weging % Tijd in min. S/M/C T/F 

1 29 augustus t/m 

11 november 

VT1 

D1 

20% 

NB 

50 

5 

S 

M 

F 

- 

2 14november t/m 

27 januari 

VT2 

VT3 

20% 

20% 

50 

50 

S 

S 

F 

T 

3 30 januari t/m 7 

april 

D2 

VT4 

NB 

20% 

60 

50 

S 

S 

- 

T 

4 10 april t/m 30 juni D3 

VT5 

NB 

20% 

5 

100 

M 

S 

- 

T 

 

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 A2 niveau  

VT2: Schrijfvaardigheid: op A2 Niveau  

VT3: Grammatica en Idioom: Kapitel 3+4 

D2: Kijk en Luistervaardigheid op A2/B1 niveau   

VT4 : Grammatica en idioom Kapitel 5+6 

D3: Gespreksvaardigheid: op A2 niveau  

VT5: Leesvaardigheid op B1 niveau  

Geen van de onderdelen (VT1-VT6) kan herkanst worden. 

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  
Leesvaardigheid A2/B1 

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

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

• Ik kan door meelezen eenvoudig audiovisueel materiaal 
begrijpen 

• Ik kan relevante informatie vinden en begrijpen in 
brochures en korte officiële documenten op internet of 
in andere media. 

• Ik kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte 
verslagen en artikelen. 

• Ik kan eenvoudige jeugdliteratuur lezen 

• Ik kan hoofdthema en belangrijke argumenten begrijpen 
in eenvoudige teksten in tijdschriften, kranten of op 
internet. 

• Ik kan helder geschreven, ondubbelzinnige instructies 
begrijpen. 

Luistervaardigheid A2/B1 

• Ik kan over het algemeen het onderwerp herkennen van 
de discussie rondom hem of haar. 

• Ik kan veel volgen van wat rondom hem of haar wordt 
gezegd over algemene onderwerpen. 

Formatief: 
luistervaardigheid 
leesvaardigheid 
schrijfvaardigheid 
 
D1: spreekvaardigheid 
op A1/A2 niveau: 
voor deze vaardigheid 
vindt een formatieve 
toets plaats in de vorm 
van een video waarin 
de leerling zich in het 
Duits voorstelt 
 
 
 

Inzet 
Magister: 
(nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
 
Lesstof VT1:  

Magister:  cijfer 
(20%) 
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• Ik kan veel films volgen waarin een groot deel van de 
verhaallijn wordt gedragen door visuele effecten en 
actiescènes en die helder worden gepresenteerd in 
directe taal. 

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

• Ik kan me een indruk vormen van de belangrijkste 
inhoud in een feitelijk nieuwsbericht op televisie. 

• Ik kan over het algemeen de hoofdpunten volgen van 
een uitgebreide informele discussie die rondom mij 
worden gevoerd. 

• Ik kan de hoofdpunten vatten van televisieprogramma's 
over vertrouwde onderwerpen wanneer deze 
betrekkelijk langzaam en helder worden gepresenteerd. 

Gespreksvaardigheid A2/B1 

• Ik kan eenvoudige alledaagse beleefdheidsvormen 
gebruiken om andere te begroeten en aan te spreken. 

• Ik kan beperkte informatie uitwisselen over vertrouwde 
en alledaagse zaken van praktische aard. 

• Ik kan een eenvoudig gesprek aan de balie voeren. 

• Ik kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. 
Spreekvaardigheid A2/B1: 

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

• Ik kan een korte, ingestuurde, 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 
enige hulp bij het formuleren van het antwoord mogelijk 
is. 

• Ik kan kort reden en verklaringen geven voor meningen, 
plannen en handelingen en kan een beperkt aantal 
duidelijke vragen naar aanleiding van de presentatie 
beantwoorden. 

Schrijfvaardigheid A2/B1: 

• Ik kan een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de 
post, e-mail of via andere sociale media. 

• Ik kan eenvoudige en korte notities maken voor mezelf. 

• Ik kan schrijven over alledaagse aspecten van mijn 
omgeving in zinnen die met elkaar verbonden zijn. 

• Ik kan in korte eenvoudige zinnen vertrouwde zaken 
beschrijven. 

Grammatica: 

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

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de werkwoorden haben, sein en werden in 
de verleden tijd. 

Woordenschat en 
grammatica van Kapitel 
1+2 
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• Ik ken de Duitse telwoorden en kloktijden en kan deze 
toepassen. 

• Ik ken tijdsbepalingen met im, am, um, von… bis en kan 
deze toepassen. 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de werkwoorden: modale hulpwerkwoorden 
en wissen in de tegenwoordige tijd. 

• Ik ken de gebiedende wijs van werkwoorden en kan 
deze toepassen. 

• Ik weet wat naamvallen zijn. 

• Ik kan de 1e, 3e en 4e naamval toepassen. 

• Ik ken de woorden die de “ein-groep” vormen en weet 
hoe ik ze moet vervoegen. 

• Ik ken de woorden die de “der-groep” vormen en weet 
hoe ik ze moet vervoegen. 

• Ik ken werkwoorden met een 1e, 3e of 4e naamval en kan 
deze juist toepassen. 

Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

We behandelen Kapitel 3+4 van Na Klar  
Leesvaardigheid A2/B1 

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

• Ik kan door meelezen eenvoudig en alledaags 
audiovisueel materiaal begrijpen 

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

• Ik kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte 
verslagen en artikelen. 

• Ik kan eenvoudige jeugdliteratuur lezen 

• Ik kan hoofdthema en belangrijke argumenten begrijpen 
in eenvoudige teksten in tijdschriften, kranten of op 
internet. 

• Ik kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige 
teksten. 

• Ik kan hoofdthema en belangrijkste argumenten 
begrijpen in eenvoudige teksten in kranten, tijdschriften 
en op internet. 

• Ik kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte 
verslagen en artikelen. 

Luistervaardigheid A2/B1 

• Ik kan de hoofdpunten vatten van televisieprogramma's 
over vertrouwde onderwerpen wanneer deze 
betrekkelijk langzaam en helder worden gepresenteerd. 

• Ik kan de hoofdpunten verstaan van nieuwsberichten op 
de radio van eenvoudiger opgenomen materiaal over 
vertrouwde onderwerpen. 

• Ik kan gedetailleerde aanwijzingen volgen. 

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 A2+ niveau 
 
 
afname : in toetsweek 
Lesstof VT3: 
Grammatica en 
woordenschat Kapitel 
3+4  
 
 
 
 
 

Magister:   
 
VT2 cijfer (20 %) 
 
VT3 cijfer (20%) 
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• Ik kan de wezenlijke informatie verstaan en 
onderscheiden in korte opgenomen passages over 
voorspelbare alledaagse zaken. 

• Ik kan het belangrijkste punt herkennen van 
nieuwsberichten op televisie waarin verslag wordt 
gedaan van gebeurtenissen, ongelukken en dergelijke en 
waarin het beeld het commentaar ondersteunt. 

• Ik kan over het algemeen de hoofdpunten volgen van 
een uitgebreide informele discussie die rondom mij 
wordt gevoerd. 

• Ik kan veel films volgen waarin een groot deel van de 
verhaallijn wordt gedragen door visuele effecten en 
actiescènes, en die helder wordt gepresenteerd in 
directe taal. 

• Ik kan de hoofdpunten vatten van televisieprogramma’s 
over vertrouwde onderwerpen wanneer deze 
betrekkelijk langzaam en helder worden gepresenteerd. 

Gespreksvaardigheid A2 

• Ik kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. 

• Ik kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige 
gesprekken over alledaagse, bekende onderwerpen. 

• Ik kan richtingaanwijzingen vragen en geven onder 
verwijzing naar een kaart of plattegrond. 

• Ik kan korte eenvoudige opdrachten en aanwijzingen 
geven en opvolgen. 

Spreekvaardigheid A2: 

• Ik kan plannen en afspraken, gewoonten en 
routinehandelingen, activiteiten uit het verleden en 
persoonlijke ervaringen beschrijven. 

• Ik kan in een serie korte zinnen informatie geven over 
mezelf en anderen. 

• Ik kan in eenvoudige bewoordingen mensen, plaatsen 
en bezittingen beschrijven. 

• Ik kan alledaagse aspecten beschrijven van mijn 
omgeving. 

Schrijfvaardigheid A2: 

• Ik kan een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de 
post, e-mail of via andere sociale media. 

• Ik kan zeer kort en elementair gebeurtenissen, 
activiteiten in het verleden en persoonlijke ervaringen 
beschrijven. 

• Ik kan in korte eenvoudige zinnen vertrouwde zaken 
beschrijven. 

• Ik kan aan een eenvoudige chatsessie deelnemen. 

• Ik kan korte, eenvoudige berichten schrijven over zaken 
van direct belang. 

• Ik kan in korte, eenvoudige zinnen vertrouwde zaken 
bespreken. 

Grammatica: 

• Ik ken de voorzetsels met een 3e en 4e naamval en kan 
deze toepassen. 
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• Ik ken de woorden die de “ein-groep” vormen en weet 
hoe ik ze moet vervoegen. 

• Ik ken de woorden die de “der-groep” vormen en weet 
hoe ik ze moet vervoegen. 

• Ik kan de wederkerende werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd vervoegen. 

• Ik kan de voorzetsels met een 3e en 4e naamval in 
combinatie met persoonlijke voornaamwoorden 
toepassen. 

• Ik ken de regels voor zinsontleding en kan deze 
toepassen wat betreft het onderwerp, meewerkend 
voorwerp en lijdend voorwerp. 

• 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 ken de keuzevoorzetsels en kan deze toepassen. 

• Ik ken de trappen van vergelijking en kan deze 
toepassen. 

Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

Leesvaardigheid A2/B1 

• Ik kan door meelezen eenvoudig audiovisueel materiaal 
begrijpen 

• Ik kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte 
verslagen en artikelen. 

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

• Ik kan persoonlijke brieven, e-mails en vormen van 
sociale media voldoende begrijpen om met iemand te 
kunnen corresponderen. 

• Ik kan relevantie informatie vinden en begrijpen in 
brochures en korte officiële documenten op internet of 
in andere media. 

• Ik kan eenvoudige jeugdliteratuur lezen. 

• Ik kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke 
informatie vinden en begrijpen. 

• Ik kan een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende 
begrijpen om adequaat te kunnen reageren. 

Luistervaardigheid A2/B1 

• Ik kan veel films volgen waarin een groot deel van de 
verhaallijn wordt gedragen door visuele effecten en 
actiescènes, en die helder wordt gepresenteerd in 
directe taal. 

• Ik kan de hoofdpunten vatten van televisieprogramma’s 
over vertrouwde onderwerpen wanneer deze 
betrekkelijk langzaam en helder worden gepresenteerd. 

• Ik kan over het algemeen heldere, tot mij gerichte 
gesproken standaardtaal begrijpen over vertrouwde 

Formatief 
leesvaardigheid 
spreekvaardigheid 
gespreksvaardigheid 
 
D2: Kijk- en 
luistervaardigheid op 
A2/B1 niveau 
60 min verdeeld over 2 
lesuren.   
 
 

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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zaken, mits ik om herhaling of herformulering kan 
vragen. 

• Ik kan de hoofdpunten verstaan van nieuwsberichten op 
de radio en van eenvoudige opgenomen materiaal over 
vertrouwde onderwerpen. 

• Ik kan de inhoudelijke informatie van het meest 
opgenomen of uitgezonden geluidsmateriaal over 
onderwerpen van persoonlijke belang verstaan. 

• Ik kan in vertrouwde situaties eenvoudige feitelijke 
informatie begrijpen. 

• Ik kan een korte uitleg begrijpen. 

• Ik kan gedetailleerde aanwijzingen volgen. 

• Ik kan aanwijzingen begrijpen over de werking van 
vertrouwde apparaten, mits het apparaat voorhanden 
is. 

Gespreksvaardigheid A2 

• Ik kan uitnodigingen doen, op uitnodigingen ingaan of 
deze afslaan, suggesties opperen. 

• Ik kan vragen wat anderen wel en niet leuk vinden. 

• Ik kan in een vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen 
doen en op voorstellen reageren. 

• Ik kan deelnemen aan korte gesprekken over 
belangwekkende onderwerpen in een alledaagse 
context. 

• Ik kan vragen stellen en beantwoorden over tijdverdrijf 
en vroegere of toekomstige activiteiten. 

Spreekvaardigheid A2: 

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

• Ik kan een verhaal vertellen of iets beschrijven. 

• Ik kan een korte ingestudeerde presentatie geven over 
een onderwerp dat betrekking heeft op mijn dagelijks 
leven, kan daarbij kort redenen en verklaringen geven 
voor meningen, plannen en handelingen en kan een 
beperkt aantal duidelijke vragen naar aanleiding van de 
presentatie beantwoorden. 

• Ik kan in een serie korte zinnen informatie geven over 
mezelf en anderen. 

• 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 
enige hulp bij het formuleren van het antwoord mogelijk 
is. 

Schrijfvaardigheid A2: 

• Ik kan korte, eenvoudige berichten schrijven over zaken 
van direct belang. 

• Ik kan in kort eenvoudige zinnen vertrouwde zaken 
beschrijven. 

• Ik kan in kort eenvoudige zinnen een persoon 
beschrijven. 
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• Ik kan een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de 
post, e-mail of via sociale media. 

• Ik kan standaardformulieren invullen. 
Grammatica: 

• Ik ken de regels voor een juiste vertaling van “naar”, 
“bij” en “voor” en kan deze toepassen. 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de werkwoorden: modale hulpwerkwoorden 
en wissen in de tegenwoordige tijd. 

• Ik ken de vormen van het persoonlijk en bezittelijk 
voornaamwoord en weet hoe ik deze moet vervoegen. 

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de werkwoorden: haben, sein en werden in 
de verleden tijd. 

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

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

• Ik kan bevestigende, vragende en ontkennende zinnen 
maken met de zou-vormen. 

• Ik ken werkwoorden met een 1e, 3e of 4e naamval en kan 
deze juist toepassen. 

• Ik weet wat naamvallen zijn. 

• Ik kan de 1e, 3e en 4e naamval toepassen 

Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

Gespreksvaardigheid A2: 

• Ik kan eenvoudige alledaagse beleefdheidsvormen 
gebruiken om andere te begroeten en aan te spreken. 

• Ik kan beperkte informatie uitwisselen over vertrouwde 
en alledaagse zaken van praktische aard. 

• Ik kan een eenvoudig gesprek aan de balie voeren. 

• Ik kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. 

• Ik kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige 
gesprekken over alledaagse, bekende onderwerpen. 

• Ik kan richtingsaanwijzingen vragen en geven onder 
verwijzing naar een kaart of plattegrond. 

• Ik kan korte eenvoudige opdrachten en aanwijzingen 
geven en opvolgen.  

• Ik kan uitnodigingen doen, op uitnodigingen ingaan of 
deze afslaan, suggesties opperen. 

• Ik kan vragen wat anderen wel en niet leuk vinden. 

• Ik kan in een vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen 
doen en op voorstellen reageren. 

• Ik kan deelnemen aan korte gesprekken over 
belangwekkende onderwerpen in een alledaagse 
context. 

Formatief 
luistervaardigheid 
leesvaardigheid 
schrijfvaardigheid 
 
D3: 
gespreksvaardigheid op 
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.) 
 
Afname: 
Toetsweek  
 
VT5: Lesstof:  

Magister:  cijfer 
(20%) 
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• Ik kan vragen stellen en beantwoorden over tijdverdrijf 
en vroegere of toekomstige activiteiten. 

Leesvaardigheid A2/B1: 

• Ik kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte 
verslagen en artikelen. 

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

• Ik kan persoonlijke brieven, e-mails en vormen van 
sociale media voldoende begrijpen om met iemand te 
kunnen corresponderen. 

• Ik kan relevantie informatie vinden en begrijpen in 
brochures en korte officiële documenten op internet of 
in andere media. 

• Ik kan eenvoudige jeugdliteratuur lezen. 

• Ik kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke 
informatie vinden en begrijpen. 

Leesvaardigheid op 
A2/B1 niveau 
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Economie 
 

Introductie vak: 

In de eerste en tweede klas komt het vak economie niet aan bod. In de derde klas krijgen de leerlingen het vak 

economie voor het eerst aangeboden. Het vak heet economie, maar leerlingen maken ook kennis met het vak 

bedrijfseconomie. Het is een brede kennismaking die met nadruk ook ingaat op de vaardigheden die van 

leerlingen in de bovenbouw vereist wordt. Deze brede kennismaking moet de leerlingen helpen bij een 

weloverwogen keuze voor de vakken economie en/of bedrijfseconomie in de bovenbouw.   

In de bovenbouw kun je kiezen voor het vak Bedrijfseconomie en/of Economie. Bedrijfseconomie (beco) is een 

vak dat lijkt op het vak dat voorheen Management & Organisatie heette. In de onderbouw krijg je alleen als vak 

economie maar dan worden er wel een aantal bedrijfseconomische onderwerpen behandeld. Bedrijfseconomie 

gaat namelijk alleen over de onderwerpen die te maken hebben met organisaties/ bedrijven. Het berekenen van 

de nettowinst is bijvoorbeeld een onderwerp dat hoort bij bedrijfseconomie. Bij economie gaat het vooral over de 

onderwerpen die een heel land aangaan. Een voorbeeld van een onderwerp dat wordt behandeld bij economie is 

de inkomensverdeling binnen een land, de Lorenz-curve.  

Met bedrijfseconomie kun je veel kanten op. In alle economische opleidingen (Bedrijfskunde, International 

Business, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, bijv.) komen onderwerpen terug die bij bedrijfseconomie 

behandeld zijn. Studenten (oud-leerlingen) ervaren dat als voordeel ten opzichte van studenten die geen 

bedrijfseconomie hebben gehad. Ook voor leerlingen die geen economische studie willen doen komen 

onderwerpen aanbod die in het normale leven nog wel eens voorbij kunnen komen, zoals interestberekeningen 

en hypotheken. 

Vooral bij de economische studies is het handig om het vak economie gehad te hebben. Het inzicht dat je opdoet 

tijdens de lessen komt goed van pas bij het aanpakken en begrijpen van vraagstukken bij een vervolgopleiding. Je 

begrijpt de denkwijze beter en ziet verbanden sneller. Daarnaast sluiten de onderwerpen op de een of andere 

manier altijd wel aan bij de stof die je kunt verwachten bij de vervolgopleiding. Ook als je niet van plan bent om 

een economische studie te gaan volgen is het handig om economie te hebben gehad. Er komen onderwerpen aan 

bod die iedereen in het dagelijks leven tegen komt. Je leert over verzekeringen en over het belastingstelsel. Maar 

ook over sociale zekerheid, pensioenen en arbeidsmarkt. Wanneer heb je recht op een uitkering? En de kennis 

van wisselkoersen komt altijd van pas bij beleggen of een functie in het bedrijfsleven. Kortom, een vak waar je 

altijd wat aan hebt! 
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Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

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 

(%) 

Eco H1-H2 K&W 

Eco H4-H5 K&W 

Eco PO H4 K&W 

Eco H3 K&W 

Eco H6 K&W 

Eco H1&H2 

Samenleving. 

Eco PO H2 

Samenleving. 

S** 50 20%  

S 

A 

 

50 

NTB 

 

20% 

10% 

 

 

 

 

S** 

S 

 

 

 

50 

50 

 

 

 

 

10% 

10% 

 

 

 

 

 

S 

 

A 

 

 

 

 

 

50 

 

NTB 

 

 

 

 

 

20% 

 

10% 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders)     ** Niet in toetsweek, in de les 

Leerdoelen Periode 1 (Algemene Economie)  Zichtbaar 

Ik kan…. 

• bedragen naar verschillende perioden 
omrekenen 

• een budgetlijn tekenen, aflezen en aanpassen 
aan veranderingen 

• een begroting voor een huishouden lezen en 
opstellen 

• uitgaven van een huishouden indelen in drie 
soorten uitgaven 

• drie mogelijke oplossingen voor een tekort op 
de begroting beschrijven 

• de belangrijkste inkomsten en uitgaven op de 
rijksbegroting beschrijven  

• onderscheid maken tussen primaire inkomens en 
overdrachtsinkomens en voorbeelden van beide 
noemen 

• rekenen met grote getallen 

• de vier productiefactoren koppelen aan de juiste vijf 
primaire inkomens 

• tabellen begrijpen die gebruikt worden om een 
lorenzcurve te tekenen 

• tekenen en interpreteren van een lorenzcurve 

• verschillende manieren om welvaart te meten 
onderscheiden en de verschillen daartussen beschrijven 

Formatief 
Inzet 

Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
Kopen & 
Werken 
Hoofdstuk  
1 (AE) en  
2 (AE) 

Magister:  cijfer toets 
H1&H2 (20%) 
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• werken met (grafieken met) groeipercentages  

Leerdoelen Periode 2 ( Bedrijfseconomie)  Zichtbaar 

Ik kan…. 

• beroepen noemen die in loondienst en als zelfstandige 
worden uitgeoefend 

• voor- en nadelen noemen van werken als zelfstandig 
ondernemer 

• berekeningen maken met de begrippen nettowinst, 
brutowinst, omzet, inkoopwaarde van de omzet en 
bedrijfskosten 

• voorbeelden geven van sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen voor een SWOT-analyse 

• voorbeelden geven van de marketinginstrumenten 
product, prijs, plaats en promotie voor een 
marketingmix 

• uitleggen wat een balans is 

• uitleggen wat een resultatenrekening is 

• het eigen vermogen berekenen als de bezittingen en 
schulden bekend zijn 

• het verschil aangeven tussen een balans en een 
resultatenrekening 

• het verband aangeven tussen een balans en een 
resultatenrekening 

• de nettowinst berekenen aan de hand van de 
resultatenrekening 

• het eigen vermogen op de balans aan het einde van een 
periode op twee verschillende manieren berekenen 

• mutatiebalansen opstellen 

• de btw berekenen bij een bedrag exclusief btw 

• de btw berekenen bij een bedrag inclusief btw 

• uitleggen waarom de btw de winst van een 
onderneming niet beïnvloedt 

• uitleggen wat er met het verschil tussen af te dragen 
btw en te vorderen btw gebeurt 

• uitleggen dat financiële zelfredzaamheid noodzakelijk is 
bij (beperkte) gemeenschap van goederen 

• verschillende aspecten van een financiële planning 
benoemen 

• beredeneren welke financiële risico’s belangrijk zijn om 
te verzekeren 

• het verschil uitleggen tussen collectieve en particuliere 
verzekeringen 

• de premiehoogte van een verzekering berekenen vanuit 
de schadekans en het verwachte schadebedrag 

Formatief 
Inzet 

Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek  
 
Lesstof:  
Kopen & 
Werken 
Hoofdstuk  
4 (BE) &  
5 (BE) 
 
Praktische 
Opdracht H4. 

Magister:  cijfer toets 
H4&H5 (20%) 
 
PO Opdracht: (10%) 
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• het verband beredeneren tussen averechtse selectie en 
moreel wangedrag enerzijds en de premiehoogte 
anderzijds 

• uitleggen waarom premiedifferentiatie en een eigen 
risico een oplossing kunnen zijn voor averechtse selectie 
en moreel wangedrag 

• de voordelen van huren en kopen beschrijven 

• uitleggen hoe de hypotheekrenteaftrek bijdraagt aan 
het eigen woning bezit in Nederland 

• rekenen met verschillende vrijstellingen en tarieven in 
de erfbelasting vanuit de relatie van de overledene met 
de erfgenamen 

 

Leerdoelen Periode 3 ( Algemene- en Bedrijfseconomie)  Zichtbaar 

Ik kan…. 

• redenen beschrijven waarom er rente vergoed wordt over een 
spaarrekening 

• redenen beschrijven waarom er verschillende 
rentepercentages vergoed worden over verschillende soorten 
spaarrekeningen 

• het verband beschrijven tussen inflatie en koopkracht van 
spaargeld en de rol van de rente daarbij 

• procentberekeningen maken: percentage bekend, percentage 
onbekend (deel van geheel), procentuele veranderingen, 
terugrekenen na procentuele verandering 

• verschil maken tussen procenten en procentpunten 

• afspraken over renteberekeningen toepassen 

• renteberekeningen maken over jaren of delen van een jaar 

• berekeningen maken met samengestelde interest (rente over 
rente) 

• verschil maken tussen absolute en relatieve getallen 

• (mogelijke) gevolgen van lenen beschrijven 

• verschillende soorten leningen beschrijven 

• jaarlijkse rente- en aflossingsbedragen berekenen bij 
verschillende soorten leningen  

 
Ik kan….. 

• rekenen met vraag- en aanbodvergelijkingen 

• het tekenen van vraag- en aanbodlijnen 

• de evenwichtssituatie op de markt zowel grafisch als 
rekenkundig bepalen 

• uitleggen hoe het prijsmechanisme voor marktevenwicht 
zorgt 

• het onderscheid maken tussen concrete- en abstracte 
markten 

• beredeneren wanneer een vraag- of aanbodlijn verschuift 

• vraag en aanbod beschrijven op de arbeidsmarkt 

• redeneren en rekenen met de samenhang tussen 
arbeidsproductiviteit, werkende beroepsbevolking en 
productiewaarde 

• het werkloosheidpercentage berekenen 

• de situatie van flexwerkers beschrijven 

Formatief 
Inzet 

Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Flexibel 
moment 
 
Lesstof: 
Kopen & 
Werken 
Hoofdstuk 3 
(AE & BE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Summatief 
(50 min.)  
 
Afname: 
Toetsweek 
 
Lesstof:  
Kopen & 
Werken 
Hoofdstuk  
6 (AE)  
 

Magister: cijfer (10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magister: cijfer (10%) 
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• uitleggen wat positieve en negatieve externe effecten zijn 

• voorbeelden van externe effecten van productie noemen, 
zoals sociale-, gezondheids- of milieueffecten 

• uitleggen dat consumenten verschillend met duurzaamheid 
omgaan 

• uitleggen dat gebrek aan transparantie ertoe leidt dat 
consumenten onbedoeld verkeerde keuzes maken 

• uitleggen welke rol keurmerken kunnen spelen voor 
consumenten 

• uitleggen dat de morele vrijbrief ervoor zorgt dat 
consumenten minder maatschappelijk bewust consumeren 
dan zij zelf denken 

 

Leerdoelen Periode 4 (Algemene Economie)  Zichtbaar 

Ik kan…. 

• berekeningen maken met wisselkoersen 

• uitleggen waarom er internationale handel is 

• uitleggen wat de belangrijkste factoren zijn waarom 
sommige factoren beter in het ene land dan in het andere 
land gemaakt kunnen worden 

• uitleggen welke factoren de productiekosten beïnvloeden  

• uitleggen wat het verschil is tussen de EU en de EMU 

• (procent)berekeningen maken over de waarde van de 
invoer en de uitvoer 

• uitleggen waarom de bijdrage van de wederuitvoer aan 
het nationaal inkomen veel lager is dan de bijdrage van 
de in Nederland geproduceerde goederen aan het 
nationaal inkomen  

• de belangrijkste overheidsorganen noemen 

• het verschil aangeven tussen individuele, collectieve en 
quasi-collectieve goederen en van elk soort goed een 
voorbeeld kunnen noemen 

• het verschil uitleggen tussen de collectieve sector en de 
particuliere sector 

• het verschil uitleggen tussen het omslagstelsel en het 
kapitaaldekkingsstelsel 

• het verschil aangeven tussen de AOW en het pensioen 

• het percentage inkomstenbelasting berekenen 

• op grond van het inkomen en het belastingbedrag 
bepalen of de heffing degressief, proportioneel of 
progressief is 

• op grond van de inkomsten en uitgaven van de overheid 
bepalen of de overheidsbegroting in evenwicht is of niet 

• de staatsschuldquote berekenen 

• het verband leggen tussen de economische situatie en 
de overheidsinkomsten, de overheidsuitgaven en de 
staatsschuldquote 

 
 

Formatief 
inzet 

Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek  
 
Lesstof: De 
Samenleving 
Hoofdstuk  
1 (AE) en 2(AE) 
 
Praktische 
Opdracht H2: 
 
 
 

Magister: cijfer toets H1&H2 
(20%) 
 
PO Opdracht: (10%) 
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Engels 
 

Introductie vak: 

Het vak Engels is gericht op de ontwikkeling van 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 15 S 50 30 

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

Leerdoelen Blok 1 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik weet de verleden tijdsvorm (past simple) en het voltooid 
deelwoord (past participle) van de meest voorkomende 
onregelmatige werkwoorden (irregular verbs). 
Ik lees zelfstandig en klassikaal mee met het boek Lion: A Long Way 
Home 

2. Ik ken het verschil tussen de Present Perfect Simple en de Present 
Perfect Continuous, weet hoe ik deze moet vormen en kan deze 
correct toepassen in de bevestigende, ontkennende en vragende 
vorm. 

3. Ik ken het verschil tussen who, whose, whom, which, that en weet 
hoe ik deze correct kan toepassen. 

4. Ik ken het verschil tussen de Past Simple en de Present Perfect, 
weet hoe ik deze moet vormen en kan deze correct toepassen in de 
bevestigende, ontkennende en vragende vorm. 

5. Ik ken het verschil tussen de Past Simple en de Past Continuous, 
weet hoe ik deze moet vormen en kan deze correct toepassen in de 
bevestigende, ontkennende en vragende vorm.  

Summatief 
(100 min.)  
Kijk- en 
luistertoets. 
 
Formatief 
(pass/fail): 
Onregel-
matige 
werkwoorde
n (Student’s 
Book p. 
127).` 
 
Unit 1 en 2 
Allright 
 
 

Magister:  
cijfer KLT 
(weging 
20%)  
Toets-
moment: 
eind 
oktober 
 
Normering
: 65% non-
lineair = 6 
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Summatief 

1. Kijk- en luistertoets. 
2. Ik maak de video opdracht ‘interview’ en lever de video en het 

verslag in bij de docent. In de video laat ik zo goed mogelijk mijn 
spreekvaardigheid zien. Ik zorg dat de video en het verslag voldoen 
aan de door de docent gestelde voorwaarden en dat ze op tijd 
worden ingeleverd. 

Leerdoelen Blok  2 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik heb de door de docent gegeven basiskennis literatuur over 
Shakespeare begrepen en ken het verhaal van “A Midsummer 
Night’s Dream” 

2. Ik herken de Comparisons en ik weet hoe ik ze moet 
toepassen. 

3. Ik herken de possessive en ik weet hoe ik het moet 
toepassen. 

4. Ik ken het verschil tussen can, could, may, might en ik weet 
wanneer ik het moet toepassen. 

5. Ik ken het verschil tussen have to, must, should en ik weet 
wanneer ik het moet toepassen. 

Summatief 
(50 min.)  
 
Grammatica 
Unit 1, 2, 3 
 
 
 

Magister:  
cijfer (weging 
15%) 
 
Toetsweek: 
tweede week 
van januari 

Summatief 

1. Ik ken het verschil tussen de Present Perfect Simple en de Present 
Perfect Continuous, weet hoe ik deze moet vormen en kan deze 
correct toepassen in de bevestigende, ontkennende en vragende 
vorm. 

2. Ik ken het verschil tussen who, whose, whom, which, that en weet 
hoe ik deze correct kan toepassen. 

3. Ik ken het verschil tussen de Past Simple en de Present Perfect, 
weet hoe ik deze moet vormen en kan deze correct toepassen in de 
bevestigende, ontkennende en vragende vorm. 

4. Ik ken het verschil tussen de Past Simple en de Past Continuous, 
weet hoe ik deze moet vormen en kan deze correct toepassen in de 
bevestigende, ontkennende en vragende vorm. 

5. Ik ken alle vormen van de future en kan deze correct toepassen in 
de bevestigende, ontkennende en vragende vorm. 

6. Ik ken het verschil tussen de adverbs en de adjectives en kan deze 
ook op de correcte manier toepassen. 

7. Ik ken het verschil tussen de verschillende vormen van the passive 
en kan deze ook correct toepassen. 

8. Ik ken het verschil tussen de verschilllende vormen van de 
conjunctions en kan deze ook correct toepassen. 

 

Ik lees zelfstandig en klassikaal mee met het 3H leesboek. 
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Leerdoelen Blok 3 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik doe actief mee met Big Wheel + blok 2: Mid Summer 
Night’s Dream. 

2. Ik lees mijn eigen gekozen (en door de docent goedgekeurde) 
Engelstalig leesboek. 

Summatief 
(50 min.)  
 
Grammatica
: 4, 5, 6 
 
 

Magister:  
cijfer (weging 
15%) 
 
Toetsweek: 
voorjaars-
vakantie Summatief 

1. Ik maak de video opdracht ‘Shakespeare’ en lever de video en 
het verslag in bij de docent. In de video laat ik zo goed 
mogelijk mijn spreekvaardigheid zien. Ik zorg dat de video en 
het verslag voldoen aan de door de docent gestelde 
voorwaarden en dat ze op tijd worden ingeleverd. 

2. Ik ken het verschil tussen de zero, first & second conditional. 
Ik kan deze herkennen en correct toepassen in een zin.  

3. Ik ken het verschil tussen de Present Perfect Simple en de 
Present Perfect Continuous, weet hoe ik deze moet vormen 
en kan deze correct toepassen in de bevestigende, 
ontkennende en vragende vorm. 

4. Ik ken het verschil tussen de Present Perfect, Past Simple & 
Past Perfect, weet hoe ik deze moet vormen en kan deze 
correct toepassen in de bevestigende, ontkennende en 
vragende vorm. 

5. Ik ken het verschil tussen de direct and indirect speech en 
weet dit ook op de juiste manier toe te passen in elke 
grammaticatijd. 

6. Ik ken het verschil tussen some, any, something, anything en 
kan deze op de juiste manier toepassen in elke zin. 

7. Ik ken het verschil tussen de gerund vs infinitive en weet dit 
op de juiste manier toe te passen. 

8. Ik herken de word order: adverbs en weet dit op de juiste 
manier toe te passen in elke zin. 
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Leerdoelen Blok 4 Toetsing Zichtbaar 

Formatief 

1. Ik lees in mijn eigen gekozen (en door de docent 
goedgekeurde) Engelstalig leesboek. 
 

Summatief 
(50 min.)  
Reading test. 
 
 
 

Magister:  cijfer 
(weging 30%) 
 
Toetsweek: zomer 
 
Skills afronding. 
(Weging 20%) 
 
 

Opbouw Skills Cijfer: 

20% interview 

20% Shakespeare 

40% Magazine 

20% Boek (klassikaal) 

 

Summatief 

1. Ik verbeter mijn vaardigheden met het lezen van non-
fictie teksten en toon mijn tekstbegrip aan door het 
beantwoorden van open en gesloten vragen bij een 
tekst.  
 

2. Magazine 

• Ik schrijf een magazine artikel en lever deze 
individueel op tijd in bij de docent. In het artikel laat 
ik zo goed mogelijk mijn schrijfvaardigheid zien. Ik 
zorg dat het artikel voldoet aan de door de docent 
gestelde voorwaarden en dat het op tijd wordt 
ingeleverd.  

• Samen met mijn groepje maak ik een magazine. Ik 
vervul binnen mijn groepje de aan mij toebedeelde 
rol. Ik draag er samen met mijn groepje zorg voor 
dat het magazine voldoet aan de door de docent 
gestelde voorwaarden en dat het op tijd wordt 
ingeleverd.  
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Frans 3H 
 

Leerdoelen gebaseerd op Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)  

Bij het vak Frans werken we met de methode Grandes Lignes en borduren we voort op de stof van leerjaar 

twee. Er wordt gedurende een aantal weken aan één thema gewerkt. Voorbeelden van thema’s zijn: 

jezelf/iemand voorstellen, geld, Frans in de wereld, hobby’s en vrije tijd. We werken aan de vier 

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. 

 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets okt - nov  mrt-apr jun-jul  

 Frans S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) S/M/A* 
Tijd 

(min) 
Wegin

g (%) 
S/M

/A* 
Tijd 

(min) 
Wegin

g (%) 
S/M

/A* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 

Frans     A  50  20        A  50  25 

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

 

Leerdoelen blok 1 (22 aug tot 8 nov.):  Zichtbaar 

Leerdoelen Chapitre 1 Parle-moi de toi: 
 
Na deze periode… 

1. kan ik mezelf of iemand anders voorstellen. 
2. kan ik vertellen over mijn familie en mijn vrienden. 
3. ken ik de Franse uitspraakregels m.b.t. de s. 
4. kan ik vertellen over mijn dagindeling. 
5. kan ik het bez. vnw. toepassen. 
6. kan ik (on)regelm. ww. eindigend op -ir vervoegen in de 

présent (tt), passé composé (vtt), imparfait (ovt) en futur 
simple (ottt). 

7. kan ik de regelm. ww. eindigend op -er, -ir, -re 
vervoegen in de présent (tt), passé composé (vtt), 
imparfait (ovt) en futur simple (ottt). 

8. kan ik wederkerende werkwoorden vervoegen in de 
présent (tt.)  

 
Formatief: grammatica + vocabulaire + vaardigheden. 
Summatief: spreekvaardigheid: mondeling / monoloog waarin je 
vertelt: 

- wie je bent; 
- hoe jouw ochtendritueel (incl. de kloktijden) eruit ziet; 
- wat je na schooltijd doet of gaat doen. 

 

formatief Portfolio  
Magister: nb/nnb 

summatief 
(5 min.) 

Magister:  
- cijfer mondeling 
- weging 15% 
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NB Het mondeling vindt plaats in de les. 

Leerdoelen blok 2 (8 nov t/m 24 jan):  

Toetsweek 17 t/m 24 januari 

 Zichtbaar 

Leerdoelen Chapitre 2 Hors de prix: 
 
Na deze periode… 

1. kan ik vertellen over zakgeld en bijbaantjes. 
2. kan ik iets kopen. 
3. kan ik een voorwerp omschrijven. 
4. ken ik de uitspraak van de j, ch, en van de -d, -t en -s aan 

het eind van een woord. 
5. kan ik vertellen over bijbaantjes, kleding en accessoires. 
6. ken ik de getallen. 
7. weet ik hoe ik het pers. vnw. als mv moet gebruiken. 
8. kan ik het onregelm. ww. venir vervoegen in de présent 

(tt), passé composé (vtt), imparfait (ovt) en futur simple 
(ottt). 

9. kan ik de passé composé (vtt) met avoir en être vormen. 
 
Formatief: grammatica + vocabulaire + vaardigheden. 
Summatief: kennistoets hfdst. 1 en 2 + schrijftoets (concours 
interscolaire, o.i.d.). 
 
NB De kennistoets vindt plaats in de toetsweek (17 t/m 24 
januari) en de schrijftoets vindt plaats in de les. 

formatief Portfolio  
Magister: nb/nnb 

summatief 
(50 min.) 

Magister:  
- cijfer kennistoets 
- weging 20% 
- cijfer schrijftoets 
- weging 20% 

 

Leerdoelen blok 3 (24 jan tot 4 april): 

Toetsweek: 28 mrt. t/m 4 april 

 Zichtbaar 

Leerdoelen Chapitre 3 Planète francophone: 
 
Na deze periode… 

1. kan ik vertellen over school, mijn schoolprofiel, wat ik 
later wil worden en waarom. Ook kan ik vertellen 
waarom ik talen leer op school. 

2. ken ik de uitspraak van de v, f en van de -e aan het eind 
van een woord. 

3. kan ik vertellen over schoolvakken en beroepen. 
4. ken ik de woorden waarmee ik mijn mening kan geven. 
5. ken ik de landennamen en de talen in het Frans. 
6. kan ik de futur simple (ottt) vormen. 
7. kan ik het onregelm. ww. connaître vervoegen in de 

présent (tt), passé composé (vtt), imparfait (ovt) en futur 
simple (ottt). 

8. ben ik in staat om een vraag te stellen met of zonder 
vraagwoord. 

9. ben ik in staat om met het vraagwoord quel (of een 
afgeleide vorm daarvan) een vraag te stellen. 

 
Leerdoelen Chapitre 4 Je révise: 
 

formatief Portfolio  
Magister: nb/nnb 

summatief 
(50 min.) 

Magister:  
- cijfer luistertoets 
- weging 20% 
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Na deze periode… 

1. kan ik de kennis uit Chapitre 1 t/m 4 op de juiste manier 

gebruiken en toepassen in de praktijk. 

2. kan ik een gesprekje voeren op A2-niveau (ERK) over 

school(vakken), bijbaantjes, de toekomst, een onlangs 

aangeschaft voorwerp en (zak)geld. 

 

Formatief: grammatica + vocabulaire + vaardigheden. 
Summatief: luistertoets na hoofdstuk 4. 
 
NB De luistertoets vindt plaats in de les. 

Leerdoelen blok 4 (4 april tot 15 juli): 

Toetsweek: 20 juni t/m 28 juni 

 Zichtbaar 

Leerdoelen Chapitre 5 Formidable: 

Na deze periode… 

1. kan ik vertellen wat ik heb gedaan. 

2. kan ik vertellen over mijn hobby’s, sporten, 

muziekinstrumenten en gebouwen. 

3. ben ik in staat om mijn mening te geven, te groeten en 

afscheid te nemen.  

4. ken ik de uitspraak van ai, oi en van de -t aan het eind 

van een woord. 

5. kan ik de imparfait (ovt) vormen. 

6. kan ik het onregelm. ww. lire vervoegen in de présent 
(tt), passé composé (vtt), imparfait (ovt) en futur simple 
(ottt). 

7. weet ik hoe het bijwoord in het Frans wordt gevormd. 
8. kan ik teksten op A2-niveau (ERK) lezen. 

 

Formatief: grammatica + vocabulaire + vaardigheden. 
Summatief: leestoets. 
 
NB De leestoets vindt plaats in de toetsweek (20 juni t/m 28 
juni) 

formatief Portfolio  
Magister: nb/nnb 

summatief 
(50 min.) 

Magister:  
- cijfer leestoets 
- weging 25% 
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Frans 3T 
 

Leerdoelen gebaseerd op Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)  

Bij het vak Frans werken we met de methode Grandes Lignes en borduren we voort op de stof van leerjaar 

twee. Er wordt gedurende een aantal weken aan één thema gewerkt. Voorbeelden van thema’s zijn: 

jezelf/iemand voorstellen, geld, Frans in de wereld, hobby’s en vrije tijd. We werken aan de vier 

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. 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets okt - nov  mrt-apr jun-jul  

 Frans 
S/M/A

* 

Tijd 

(min

) 
Weging 

(%) 
S/M/A

* 
Tijd 

(min) 
Weging 

(%) 

S/

M/

A* 
Tijd 

(min) 

Wegi

ng 

(%) 
S/M/

A* 
Tijd 

(min) 

Wegi

ng 

(%) 

Frans       A  50  25          

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

 

 

Leerdoelen blok 1 (17 aug t/m 30 okt):  Zichtbaar 

Leerdoelen Chapitre 1 Parle-moi de toi: 
 
Na deze periode… 

9. kan ik mezelf of iemand anders voorstellen. 
10. kan ik vertellen over mijn familie en mijn vrienden. 
11. ken ik de Franse uitspraakregels m.b.t. de s. 
12. kan ik vertellen over mijn dagindeling. 
13. kan ik het bez. vnw. toepassen. 
14. kan ik (on)regelm. ww. eindigend op -ir vervoegen in de 

présent (tt), passé composé (vtt), imparfait (ovt) en futur 
simple (ottt). 

15. kan ik de regelm. ww. eindigend op -er, -ir, -re 
vervoegen in de présent (tt), passé composé (vtt), 
imparfait (ovt) en futur simple (ottt). 

16. kan ik wederkerende werkwoorden vervoegen in de 
présent (tt.)  

 
Formatief: grammatica + vocabulaire + vaardigheden. 
Summatief: hoofdstuk 1, schrijftoets (stripverhaal) 
 
 

formatief Portfolio  
Magister: nb/nnb 

summatief 
(5 min.) 

Magister:  
- Cijfer presentatie 

(15%) 
- cijfer schrijftoets 

(stripverhaal) 
weging 25% 

 

Leerdoelen blok 2 (2 nov t/m 22 jan):   Zichtbaar 
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Leerdoelen Chapitre 2 Hors de prix: 
 
Na deze periode… 

10. kan ik vertellen over zakgeld en bijbaantjes. 
11. kan ik iets kopen. 
12. kan ik een voorwerp omschrijven. 
13. ken ik de uitspraak van de j, ch, en van de -d, -t en -s aan 

het eind van een woord. 
14. kan ik vertellen over bijbaantjes, kleding en accessoires. 
15. ken ik de getallen. 
16. weet ik hoe ik het pers. vnw. als mv moet gebruiken. 
17. kan ik het onregelm. ww. venir vervoegen in de présent 

(tt), passé composé (vtt), imparfait (ovt) en futur simple 
(ottt). 

18. kan ik de passé composé (vtt) met avoir en être vormen. 
 
Formatief: grammatica + vocabulaire + vaardigheden. 
Summatief: kennistoets, luistertoets, leestoets 
 
NB De leestoets vindt plaats in de toetsweek (wk 3) en de 
kennistoets en de luistertoets vinden plaats in de les. 

formatief Portfolio  
Magister: nb/nnb 

summatief 
(50 min.) 

Magister:  
- cijfer kennistoets 

weging 20% 
cijfer luistertoets 
weging 20% 
cijfer leestoets 
weging 20% 
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Geschiedenis 
 

In schooljaar 1 t/m 3 bestuderen de leerlingen bij het vak geschiedenis de 10 tijdvakken. 

 

In het derde leerjaar geschiedenis leren en onderzoeken de leerlingen de tijdvakken 8 t/m 10. In leerjaar 1 en 2 

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

ontwikkeld in leerjaar 3. 

 

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 Toetsweek 3 Toetsweek 4 

  niets 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 

(%) 

geschiedenis    S 50 20 S 50 25 S 50 15 

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

 

In de periode voorafgaand aan Toetsweek 2 wordt in 1 Proefwerk hoofdstuk 1 en 2 afgenomen en in een ander 

Proefwerk hoofdstuk 3 en 4. In Toetsweek 2 hoofdstuk 5 en 6, in Toetsweek 3 hoofdstuk 7 en in Toetsweek 4 

hoofdstuk 8. 

 

 
  

Leerdoelen Periode 1  Zichtbaar 

H1 Nederland 1813-1900 
H2 Op weg naar democratie 
 
Ik kan de volgende historische vaardigheden toepassen: 
- 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. Je weet  
  ook dat continuiteit en discontinuiteit naast elkaar kunnen 
  voorkomen.   
- Ik kan gebruik maken van de verschillende leer strategieën die 
  de docent aanbiedt om me zo goed mogelijk voor te bereiden 
  op de summatieve toets. 
- Ik kan aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis  
  geven aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Tijd 
  van Burgers en Stoommachines en in het tijdvak Tijd van de  
  Wereldoorlogen. 
 

Formatief: 
Schrijfopdracht 
en oefentoets. 

Portfolio: nee 
 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H1 en 
H2  
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  weging 20% 
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Leerdoelen Periode 2  Zichtbaar 

H3 De Eerste Wereldoorlog 
H4 Rusland wordt communistisch 
 
- Ik kan gebruik maken van de verschillende leer strategieën 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 Tijd 
  van de Wereldoorlogen. 
- 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 aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis  
  geven aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Tijd 
  van Burgers en Stoommachines en het tijdvak Tijd van de  
  Wereldoorlogen. 
 
 

Formatief: 
Hoe formuleer ik 
goede 
antwoorden? en 
oefentoets. 

Portfolio:  nee 
 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H3 en 
H4 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  weging 20% 

Leerdoelen Periode 3  Zichtbaar 

H5 Van Golden Age naar Great Depression + 
H6 Nationaalsocialisme en Tweede Wereldoorlog 
 
- 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 aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis  
  geven aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Tijd 
  van de Wereldoorlogen. 
 
 

Formatief 
Hoe maak ik 
goede vragen? 
en oefentoets.  

Portfolio: nee 
 

Summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H5 en 
H.6 informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister: weging 20% 

Leerdoelen Periode 4  Zichtbaar 

H7 De wereld onder hoogspanning 
Tijdens de behandeling van dit hoofdstuk wordt extra aandacht 
aan cartoons besteed. 
 
- Ik kan cartoons uit de Koude Oorlog periode beschrijven en 
  uitleggen zodat ik laat zien de grotere verbanden te begrijpen 

Formatief 
Schrijfopdracht 
en oefentoets. 

Portfolio: nee 
 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H7 

Magister:  weging 25% 
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  en kennis te kunnen toepassen. 
- 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. 
- Ik kan aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis  
  geven aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Tijd 
van de Wereldoorlogen en het tijdvak Tijd van Televisie en 
computer. 
 

informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Leerdoelen Periode 5  Zichtbaar 

H8 De lange weg naar gelijkheid 
 
-Je kunt de gebeurtenissen in de tijd plaatsen en daarmee 
aangeven waarom verschillen tussen gebeurtenissen bestaan als 
ze in andere tijden en op andere plekken plaatsvinden. 
-Je kunt de historische vaardigheden (achterin het HB) 
toepassen op de informatie uit H.8 
- Ik kan aan de hand van kenmerkende aspecten betekenis  
  geven aan de bovengenoemde vaardigheden in het tijdvak Tijd 
van de Wereldoorlogen en het tijdvak Tijd van Televisie en 
computer. 
 

Formatief 
Schrijfopdracht 
en oefentoets. 

Portfolio: nee 
 

summatief 
(50 min.) 
Lesstof: H8 
informatie 
kennen en de 
historische 
vaardigheden 
kunnen 
toepassen. 

Magister:  weging 15% 
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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 

Hoofdstuk 'Schoonheid en Uiterlijk’ 

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

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

• Je kan aangeven dat je in je reflectie 
verantwoordelijk bent voor je eigen mening 
en gedrag. 

• Je kan uitleggen wat het begrip identiteit is 
en dat je voortdurend jezelf aan het 
ontwikkelen bent. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en 
benoemt de verschillen met de meningen 
van anderen. 

• Je kan bij verschillende onderwerpen 
levensvragen bedenken. 

• Je kan bronnen kritisch gebruiken.  

• Je kan uiteggen en accepteren dat eigen 
opvattingen niet altijd worden gedeeld. 

• Je kan uitleggen waarom Nederland een 
multiculturele en pluriforme samenleving is 
waaronder het recht op een eigen identiteit 
voor personen en groepen bestaat. 

• Je kan uitleggen wat het belang van 
socialisatieprocessen bij identiteitsvorming 
is. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

• Je weet wat het begrip ‘context’ betekent en 
je begrijpt dat je in communicatie met de 
ander altijd de context voor ogen moet 
houden. Je kan uitleggen dat deze invloed 
heeft op de levensbeschouwing van de 
ander en die van jezelf. 

• Je luistert met respect naar de opvattingen 
van anderen. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en 
deze op een respectvolle manier uitleggen 
in een discussie. 

• Je kan overeenkomsten en verschillen van 
mening benoemen.  

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 

  

Er zal door de docent 

per periode 

feedback, feed 
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• Je kan aangeven waarom je 
verantwoordelijkheid bent voor je eigen 
opvattingen. 

• Je bent bereid op basis van argumenten 
met anderen over je mening te discussiëren 
en kan dat uitleggen. 

• Je kan standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in discussie en dialoog. 

• Je kan basale sociaal –communicatieve    
vaardigheden toepassen. 

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

• Je kan je inleven in een ander in een 
samenleving die zich kenmerkt door 
diversiteit. Je kan daarvan meerdere 
voorbeelden geven. 

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Je kan aangeven waarom we met het vak 
levensbeschouwing het onderwerp 
‘schoonheid en uiterlijk’ behandelen en 
waarom het van belang is. 

• Je kan aangeven welke rol uiterlijk en 
schoonheid in onze samenleving hebben. 

• Je kan uitleggen wat het begrip identiteit is. 

• Je kan uitleggen dat uiterlijk een manier is 
om je identiteit vorm te geven. 

• Je kan uitleggen wat een 
schoonheidsideaal is en wat het met 
mensen kan doen. 

• Je kan uitleggen dat schoonheidsidealen 
tijdelijk zijn en dat deze door de 
geschiedenis heen veranderen. 

• Je kan uitleggen dat schoonheidsidealen 
niet voor iedereen hetzelfde zijn maar dat 
cultuur, sociale omstandigheden, sekse, 
macht en levensbeschouwingen invloed 
hebben op dat beeld. 

• Je kan levensvragen bedenken rondom het 
thema ‘schoonheid en uiterlijk’ en je kan 
daar zelf antwoord op geven. 

• Je kan verschillende visies uitleggen bij de 
vraag of schoonheidsoperaties verboden 
moeten worden bij jongeren. 

• Je kan op de vraag of 
schoonheidsoperaties verboden moeten 
worden zelf een weloverwogen antwoord 
geven. 

forward en feed up 

gegeven worden. 

  

  

  

summatief Eindopdracht: 

  

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn 

moeten naar 

behoren (NB) zijn 

gemaakt. 
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4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen 

• Je kan uitleggen welke rol esthetiek in jouw 
leven speelt. 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Je kan uitleggen wat ethiek is en wat 
ethische vragen zijn. 

• Je kan binnen een levensbeschouwelijk 
thema een ethische vraag bedenken en 
daar zelf antwoord op geven met 
argumenten. 

  

 

Leerdoelen Periode 2       

Hoofdstuk ‘Normen en waarden’ 

  

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

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

• Je kan aangeven dat je in je reflectie 
verantwoordelijk bent voor je eigen mening 
en gedrag. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en 
benoemt de verschillen met de meningen 
van anderen. 

• Je kan bij verschillende onderwerpen 
levensvragen bedenken. 

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

• Je kan respect tonen en je 
medeverantwoordelijk voelen voor je eigen 
ontwikkeling en die van anderen. 

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

• Je weet wat het begrip ‘context’ betekent 
en je begrijpt dat je in communicatie met de 

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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ander altijd de context voor ogen moet 
houden. Je kan uitleggen dat deze invloed 
heeft op de levensbeschouwing van de 
ander en die van jezelf. 

• Je luistert met respect naar de opvattingen 
van anderen. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en 
deze op een respectvolle manier uitleggen 
in een discussie. 

• Je kan overeenkomsten en verschillen van 
mening benoemen.  

• Je kan aangeven waarom je 
verantwoordelijkheid bent voor je eigen 
opvattingen. 

• Je bent bereid op basis van argumenten 
met anderen over je mening te discussiëren 
en kan dat uitleggen. 

• Je weet hoe conflicten vreedzaam opgelost 
kunnen worden en respecteert de rol van 
gezagdragers daarbij als dat nodig is. 

• Je kan standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in discussie en dialoog. 

• Je kan basale sociaal –communicatieve    
vaardigheden toepassen. 

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

• Je kan je inleven in een situaties waarin 
mensen hun recht op (ontwikkeling van) 
een eigen identiteit wordt ontzegd. Je kan 
daarvan een voorbeeld geven. 

  

  

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Je kan uitleggen wat de begrippen 
‘waarden’ en ‘normen’ en ‘moraal’ 
betekenen. 

• Je kan zelf een aantal waarden noemen die 
voor jou belangrijk zijn en je kunt uitleggen 
waarom. 

• Je weet dat er gedragsregels en 
fatsoennormen zijn en dat die bepaald en 
beïnvloed worden door je omgeving. 

• Je kan uitleggen wat mensenrechten zijn 
en kinderrechten. 

• Je kan aangeven welke mensenrechten 
belangrijk zijn voor jou en waarom. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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: 

  

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn 

moeten naar behoren 

(NB) zijn gemaakt. 
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4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen 

--------------------------------------------------------------------------- 

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Je kan laten zien met een voorbeeld dat je 
open staat voor morele gevoelens en 
dilemma's. 

• Je kan drie belangrijke morele waarden en 
normen noemen. 

• Je kan jouw belangrijkste morele waarden 
en normen weergeven. 

• Je kan met voorbeelden aantonen vanuit 
welke persoonlijke morele waarden en 
normen je leeft. 

• Je kan discussiëren met anderen over 
morele standpunten en gebruikt daarbij 
enkele argumenten. 

• Je kan begrip opbrengen voor morele 
standpunten van anderen. 

• Je kan uitleggen wat ethiek is en wat 
ethische vragen zijn. 

• Je kan laten zien dat je bezig bent met hoe 
om te gaan met de verhouding tussen 
individuele en algemene belangen. 

• Je kan aangeven hoe je veilig kunt omgaan 
met sociale media. 

• Je kan je een voorstelling maken van het 
leven in een land waarin mensenrechten 
niet worden nageleefd. 

• Je kan enkele voorbeelden geven op 
mondiaal niveau van gevolgen van het niet 
naleven van klassieke en politieke rechten 
voor dagelijks leven van mensen. 

• Je kan je eigen betrokkenheid onder 
woorden brengen bij en bijdragen aan een 
sociaal ruimtelijk stimulerende en 
aangename leef –en leeromgeving in de 
school en de directe omgeving. 

• Je kan een voorbeeld geven waar je bent 
opgekomen voor een sfeer van non –
discriminatie in sociale relaties. 

• Je kan enkele voorbeelden geven op 
mondiaal niveau van gevolgen van het 
naleven of kunnen voldoen aan sociaal –
economische rechten voor het dagelijks 
leven van mensen. 
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• Je kan reflecteren op eigen opvattingen en 
gedragingen in relatie tot algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 

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

• Je kan een voorbeeld geven waarin je in 
het dagelijks handelen opkomt voor een 
klimaat van respect en gelijkwaardigheid, 
waarin iedereen zich vrij kan uiten en veilig 
voelt. 

  

  

Leerdoelen Periode 3 

Hoofdstuk 'De dood’ 

  

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

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

• Je kan aangeven dat je in je reflectie 
verantwoordelijk bent voor je eigen mening 
en gedrag. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en 
benoemt de verschillen met de meningen 
van anderen. 

• Je kan bij verschillende onderwerpen 
levensvragen bedenken. 

• Je kent de drie belangrijkste levensvragen: 
Waar komen we vandaan? Waar gaan we 
naartoe? Wat geeft mijn leven zin? En kan 
een tijdelijk eigen antwoord op deze vragen 
geven. 

• Je kan deze drie levensvragen 
beantwoorden vanuit meerdere 
gemeenschappelijke levensbeschouwingen. 

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

  

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

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. 
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• Je weet wat het begrip ‘context’ betekent en 
je begrijpt dat je in communicatie met de 
ander altijd de context voor ogen moet 
houden. Je kan uitleggen dat deze invloed 
heeft op de levensbeschouwing van de 
ander en die van jezelf. 

• Je luistert met respect naar de opvattingen 
van anderen. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en deze 
op een respectvolle manier uitleggen in een 
discussie. 

• Je kan overeenkomsten en verschillen van 
mening benoemen.  

• Je kan aangeven waarom je 
verantwoordelijkheid bent voor je eigen 
opvattingen. 

• Je bent bereid op basis van argumenten 
met anderen over je mening te discussiëren 
en kan dat uitleggen. 

• Je kan standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in discussie en dialoog. 

• Je kan basale sociaal –communicatieve    
vaardigheden toepassen. 

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

• Je kan je inleven in een ander in een 
samenleving die zich kenmerkt door 
diversiteit. Je kan daarvan meerdere 
voorbeelden geven. 

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Je kan levensvragen stellen over het 
onderwerp ‘de dood’. 

• Je kan drie redenen geven om stil te staan 
bij het onderwerp ‘de dood’ binnen het vak 
levensbeschouwing. 

• Je kan uitleggen dat er een verschil is 
tussen en natuurlijke en onnatuurlijke dood. 

• Je kan aangeven dat mensen op 
verschillende manieren reageren op het 
doodgaan van een dierbare. 

• Je kan een aantal invalshoeken noemen 
van waaruit de dood benaderd kan worden. 

• Je kan aangeven dat verschillende religies 
anders omgaan met het onderwerp dood en 
wat er na de dood is. 

• Je kan aangeven dat in verschillende 
culturen anders wordt omgegaan met de 
dood. 

  

  

  

  

  

  

  

  

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: 

  

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn 

moeten naar 

behoren (NB) zijn 

gemaakt. 
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• Je kan antwoord geven op ethische vragen 
bij het onderwerp de dood. 

• Je kan zelf een voorlopig antwoord geven 
op de vraag of er leven na de dood is. 

  

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen 

• Je kan verschillende voorbeelden geven dat 
levensbeschouwingen zichtbaar zijn in 
cultuur en kunst. 

• Je kan tien belangrijke 
levensbeschouwelijke symbolen op een 
juiste wijze benoemen. 

• Je kan een levensbeschouwelijk symbool 
ontwerpen dat bij je past. 

• Je geeft op een creatieve manier uiting aan 
waar je voor wilt gaan in het leven. 

• Je kan bestaanservaringen herkennen en 
verwoorden. 

• Je kan aangeven aan de hand van een 
kunstwerk/lied/gedicht/film, wat het met je 
doet en waarom. 

• Je kan verwoorden welke betekenis een 
kunstuiting heeft voor jouw levensvisie. 

  

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Je kan laten zien met een voorbeeld dat je 
open staat voor morele gevoelens en 
dilemma's. 

• Je kan uitleggen wat ethiek is en wat 
ethische vragen zijn. 

• Je kan binnen een levensbeschouwelijk 
thema een ethische vraag bedenken en 
daar zelf antwoord op geven met 
argumenten. 

• Je kan het verschil herkennen het tussen 
diverse religieuze bijeenkomsten. 
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Leerdoelen Periode 4  

Hoofdstuk 'Relaties’ 

  

  Zichtbaar 

  

1. Kritisch denkend competent 

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

• Je kan aangeven dat je in je reflectie 
verantwoordelijk bent voor je eigen 
mening en gedrag. 

• Je kan aangeven welke ontwikkeling je 
hebt doorgemaakt in het vak 
levensbeschouwing. 

• Je kan bij verschillende onderwerpen 
levensvragen bedenken. 

• Je kan bronnen kritisch gebruiken. 

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

• Je kan respect tonen en je 
medeverantwoordelijk voelen voor je 
eigen ontwikkeling en die van anderen. 

  

  

2. Competent in levensbeschouwelijk 
communiceren 

• Je luistert met respect naar de 
opvattingen van anderen. 

• Je kan je eigen mening verwoorden en 
deze op een respectvolle manier uitleggen 
in een discussie. 

• Je kan overeenkomsten en verschillen 
van mening benoemen.  

• Je kan aangeven waarom je 
verantwoordelijkheid bent voor je eigen 
opvattingen. 

• Je bent bereid op basis van argumenten 
met anderen over je mening te 
discussiëren en kan dat uitleggen. 

• Je kan standpunten uiten, toelichten en 
uitwisselen in discussie en dialoog. 

• Je kan basale sociaal –communicatieve    
vaardigheden toepassen. 

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

  

3. Vakinhoudelijk competent 

• Je kan uitleggen dat de mens een sociaal 
wezen is en dat het niet zonder relaties 
kan. 

• Je kan uitleggen wat de begrippen 
‘vriendschap’, ‘verliefdheid’ en ‘liefde’ 
betekenen en wat het verschil is. 

• Je kan uitleggen dat er verschillende 
vormen van liefdesrelaties zijn. 

• Je kan levensvragen bij het onderwerp 
relaties bedenken en je kan zelf antwoord 
geven op deze vragen. 

• Je kan uitleggen wat ‘sociale rollen’ zijn 
en wat ‘sekse rollen’ zijn. 

• Je weet wat de nature-nurture- discussie 
is. 

• Je kan uitleggen wat het feminisme is en 
je kan je eigen standpunt ten opzichte van 
het feminisme innemen. 

  

  

4. Competentie 'Uitingsvormen en 
levensbeschouwingen 

_____________________________________________ 

  

5. Samenlevend en sociaal competent 

• Je kan uitleggen wat ethiek is en wat 
ethische vragen zijn. 

• Je kan binnen een levensbeschouwelijk 
thema een ethische vraag bedenken en 
daar zelf antwoord op geven met 
argumenten. 

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

  

Er zal door de docent 

per periode feedback, 

feed forward en feed 

up gegeven worden. 

  

  

summatief Eindopdracht: 

  

  

Alle opdrachten die 

opgegeven zijn 

moeten naar behoren 

(NB) zijn gemaakt. 

  

  

 

  



54 
 

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.  
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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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Media 

Introductie vak: 

In het vak Media leren de leerlingen op een creatieve manier verschillende mediavaardigheden te hanteren en 

toe te passen. De leerlingen gaan praktisch aan de slag met diverse media, apps, software en tools. Er wordt 

daarnaast aandacht besteed aan reflectieve vaardigheden en mediawijsheid. Dit gebeurt door naar de betekenis 

van foto- en filmbeelden te kijken en zo een kritische blik te leren werpen op afbeeldingen die leerlingen de hele 

dag voorgeschoteld krijgen op televisie en internet. 

Er wordt gewerkt op Apple MacBooks van school en/of op je eigen smartphone of tablet.  

We besteden aandacht aan beeldbewerking (Photoshop, PicsArt), diverse animatietechnieken 

(computeranimatie, stop-motion), film & montage (iMovie) en interactiviteit. Deze vaardigheden en technieken 

kunnen worden ingezet en toegepast bij andere schoolvakken. Het vak Media wordt in de onderbouw 

aangeboden als blokvak of als halfjaarsvak. Per blok worden er twee modules gegeven: Animatie en Fotografie & 

beeldbewerking en/ of Film & montage en Interactief ontwerpen. 

 

Klas Blok A Blok B 

1VH1 Animatie (basis) 

Fotografie & beeldbewerking (basis) 

Film & montage (basis) 

Interactief ontwerpen (basis) 

2H Animatie (vervolg) 

Fotografie & beeldbewerking (basis) 

Film & montage (basis) 

Interactief ontwerpen (basis) 

2M Animatie (basis) 

Fotografie & beeldbewerking (basis) 

Film & montage (basis) 

Interactief ontwerpen (basis) 

2B Animatie (basis) 

Film & montage (basis) 

 

2T Animatie (basis) 

Film & montage (basis) 

 

3H Fotografie & beeldbewerking (vervolg)  

Film & montage (vervolg) 

 

Bij Media gaat het erom dat we de leerlingen: 

- helpen hun creatief denkproces te bevorderen en vorm te geven 

- kennis laten maken met mediavaardigheden, materialen en technieken 

- kennis laten maken met en toepassen van beeldende begrippen in de opdrachten  

- leren reflecteren op beeld/ filmmateriaal en hier met een kritische blik naar kijken (mediawijsheid) 
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Leerdoelen    Zichtbaar  

Ik kan in de lessen Media 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 docent Media in de vorm van feedback, 

gesprekken, aanwijzingen en eventuele opdrachten.  

 

formatief  Magister: naar behoren (NB)/ 
niet naar behoren (NNB). 

 

Rubric attitude Media. Zie de 
volgende pagina van dit PTO.  
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RUBRIC: Media 

 

 Niet naar behoren In ontwikkeling Naar behoren Gevorderd 

Inzet + 

doorzettingsvermogen 

- ik geef op als het 

niet meteen lukt.  

- ik leg de oorzaak 

ergens anders (ja 

maar…).  

- ik probeer het 

niet.  

- ik vraag geen 

hulp. 

- ik mis vaak een 

les en haal deze 

niet in. 

- ik vind het 

moeilijk om te gaan 

met tegenslag.  

- ik heb veel 

bevestiging nodig.  

- ik ben nog 

wisselvallig. 

- ik vraag soms hulp 

-ik ben meestal 

aanwezig in de les 

maar haal gemiste 

lesstof bij ziekte 

niet in 

- ik laat zien graag 

te leren.  

- ik wil het graag 

goed doen.  

- ik probeer het 

opnieuw.  

- ik doe wat ik wel 

kan.  

- ik stel doelen.  

- ik vraag hulp 

wanneer nodig 

- ik ben bijna altijd 

aanwezig en zorg 

dat ik bij blijf 

- ik wil continu 

verbeteren.  

- ik ben leergierig.  

- ik zoek uitdagingen.  

- ik ben 

oplossingsgericht.  

- ik haal doelen. 

- ik ben altijd aanwezig 

of haal mijn gemiste les 

in; ik zorg dat mijn werk 

altijd op tijd af is naar 

behoren.                 

Organiseren en 

opruimen van 

benodigdheden voor 

het uitvoeren van de 

opdracht: 

gereedschap 

materialen 

- /middelen                                    

- lokaal                                                 

- opruimen 

- ik heb de 

benodigde spullen 

niet bij me.                                       

- ik heb intensieve 

hulp nodig bij het 

verzamelen van de 

benodigdheden                                       

- ik gebruik 

materiaal op de 

verkeerde manier.                                    

- ik snap nog niet 

welke dingen ik in 

het lokaal mag 

gebruiken                                    

- ik laat klaarzetten 

en opruimen aan 

anderen over. 

- ik heb regelmatig 

de benodigde 

spullen niet bij me.                                            

- ik heb soms hulp 

nodig bij het 

verzamelen van de 

benodigdheden.                                  

- ik gebruik 

materiaal soms op 

de verkeerde 

manier.                                     

- ik klaag bij 

klaarzetten/ 

opruimen (ja 

maar…). 

- ik heb de 

benodigde spullen 

meestal bij me                                  

- ik weet welke 

benodigdheden ik 

nodig heb, maar 

mijn organisatie 

kan beter.                                                  

- ik gebruik 

materiaal waarvoor 

het bedoeld is                                  

- ik help mee met 

klaarzetten/ 

opruimen wanneer 

de docent dat 

aangeeft.  

- ik zorg er voor de 

juiste benodigdheden 

bij me te hebben            

- ik zorg voor een goed 

gebruik van materialen 

en gereedschap en 

lokaal.                                                   

- ik bied zelf aan mee te 

helpen met opruimen/ 

klaarzetten.                                          

- ik spreek anderen 

erop aan om materiaal 

en gereedschap goed te 

gebruiken en hun 

verantwoordelijkheid te 

nemen betreffende het 

klaarzetten/ opruimen.      

                                

Onderzoek doen, 

inspiratie opdoen en 

schetsen 

 

-ik heb geen 

onderzoek gedaan, 

geen inspiratie 

gezocht.                                            

- ik heb geen 

enkele 

-ik heb minder dan 

de helft van de 

gevraagde 

afbeeldingen.                                 

-ik heb minder dan 

de helft van de 

- ik heb bijna alle 

gevraagde 

afbeeldingen 

gezocht en 

meegenomen                                   

- ik heb bijna alle 

-ik heb alle gevraagde 

afbeeldingen 

meegenomen en heb 

deze gedurende het 

blok aangevuld om mijn 

werk te kunnen 
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studieschets 

gemaakt; ik wist 

niet dat dat 

gevraagd werd. 

gevraagde schetsen                                       

-het onderzoek dat 

ik heb gedaan blijkt 

niet relevant voor 

de opdracht                                                 

- ik heb de 

inspiratie opdracht 

wel gemaakt maar 

deze ligt nog thuis. 

van de gevraagde 

schetsen gemaakt.                          

- het werd me pas 

op het laatst 

duidelijk wat het 

doel was van het 

onderzoek.                            

verbeteren.                                      

-ik heb alle schetsen 

gemaakt en er later nog 

meer gemaakt zodat 

mijn werk nog beter zou 

worden.                      -ik 

begrijp het doel voor 

het doen van 

onderzoek. 

Vervolg rubric Niet naar behoren In ontwikkeling Naar behoren Gevorderd 

Werk plannen, 

Planning bewaken en 

bijstellen. Zelfstandig 

aan het werk gaan en 

aan de gang blijven.  

- ondanks 

intensieve hulp 

lukt het plannen 

niet.                                

- ik werk chaotisch 

en houd geen 

rekening met de 

planning.                                            

-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 heb veel hulp 

nodig bij het 

plannen van mijn 

werk.                           

-ik heb intensieve 

hulp nodig bij het 

controleren van de 

planning en bij het 

vinden van een 

oplossing bij een 

planningsprobleem.            

- ik kan met weinig 

hulp mijn werk 

plannen.                                        

- ik controleer 

regelmatig of ik op 

schema lig en heb 

moeite met het 

vinden van een 

oplossing voor een 

planningsprobleem.                         

-ik voer de 

opdracht uit zoals 

gevraagd.                                         

- ik controleer of ik op 

schema lig en los een 

eventueel 

planningsprobleem op.                                                                

- ik plan mijn werk 

zelfstandig                                

- ik neem initiatief.                              

- ik denk actief mee. 

Omgang met elkaar en 

met de docent.  

-ik ben vaak in 

conflict met 

medeleerlingen 

en/of met de 

docent.                                            

-ik ben regelmatig 

betrokken bij 

akkefietjes in de 

klas 

-ik heb moeite om 

te gaan met 

verschillen.  

 

- ik benader de 

docent en 

medeleerlingen 

positief.                                     

- ik hou er in deze 

benadering 

rekening mee dat 

iedereen anders is.  

-ik spreek anderen aan 

op negatief gedrag.  

Afwerking - ik kan mijn werk 

niet afwerken 

zoals bij de 

opdracht hoort  

 -ik stop zomaar 

terwijl ik nog niet 

klaar ben. 

- ik kan alleen een 

project goed 

afwerken wanneer 

de docent mij helpt. 

- ik let wel op de 

afwerking en doe 

wat ik kan. 

 

- ik let op de afwerking 

en pas verbeterpunten 

die ik zelf zie en te 

horen krijg toe. 
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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 
 

Introductie vak: Natuurkundige onderwerpen als snelheid, energie en elektriciteit enz. 

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 

(%) 

natuurkunde    S 50 20 S 50 25 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 van eigenschappen bij materialen.  
Ik kan practica uitvoeren en ik ken de theorie van dichtheid, 
warmtegeleiding en sterkte van materialen. Ik kan rekenen met 
de gegevens en formules toepassen. 
 
 
 
 
 
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 practica uitvoeren en ik ken de theorie van elektriciteit. Ik 
kan rekenen met de gegevens en formules toepassen. 
 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 7  
Par 1 t/m 4 
 
Summatief 
(50 min.) 
Afname: 
flexibel 
moment 
Lesstof:  
hoofdstuk 3 

Magister: cijfer (in %) 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 

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. Ik ken energieomzettingen en weet hoe dit invloed 
heeft op het milieu. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek  

Magister: cijfer (in %) 
 
 
20% 
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Lesstof:  
hoofdstuk 3 
en 5 
 

Leerdoelen Periode 3  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 krachten en eenheden omrekenen. 

Formatief Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
 
Lesstof:  
hoofdstuk 1 
 

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 uit 
hoofdstuk 4 
 

Magister: cijfer (in %) 
 
 
 
 
 
30 % 
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Nederlands 
 

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

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 

(%) 

Nederlands    S 50 20 S 50 15 S 50 20 

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

Leerdoelen Blok 1  Toetsing  Zichtbaar  
Formatief:  
(Werkwoord)spelling H1 en H2  
  

1. Ik weet wanneer ik trema’s, apostrofs, 
accenten en cedilles moet gebruiken (blz. 34).   
2. Ik kan alle werkwoordsvormen herkennen en 
correct spellen   
3. Ik weet wanneer ik een meervouds-n moet 
gebruiken bij bijvoeglijk naamwoorden en 
zelfstandig gebruikte telwoorden (blz. 68).  
4. Ik weet hoe ik werkwoorden moet schrijven 
die in de tegenwoordige tijd hetzelfde klinken   
  

Summatief   
  
  
Toetsstof:  
Leesvaardigheid 
H1 (blz.12) en 
H2 (blz. 44,45 en 
extra blz. 52).  
+ De brug (blz. 
254 t/m 255).  
  
Het cijfer Lezen 
30% wordt 
gebaseerd op: 
Lezen De Brug -
H1-H2 èn Lezen 
H3- H4 in 
periode 3  
  
Het gemiddelde 
telt.   
  
  
  

Magister: (NB/ NNB)  
  
Magister: Cijfer 
(weging 30%)  

Summatief:  
Leesvaardigheid De Brug + H1 en H2   
  

1. Ik kan de hoofdzaken en de bijzaken van 
elkaar onderscheiden.  
2. Ik herken de kernzinnen in een alinea.  
3. Ik herken signaalwoorden in een tekst en kan 
deze koppelen aan het betreffende 
tekstverband.   
4. Ik kan verschillende vaste tekststructuren 
herkennen (blz. 12).  
5. Ik kan de tekst opdelen in betekenisvolle 
eenheden en de functie van deze eenheden 
benoemen (blz.44 en 45).  

  
  
 

Leerdoelen Blok 2  Toetsing  Zichtbaar  
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Formatief:  
(Werkwoord)spelling H5  

1. Ik weet hoe ik komma’s, dubbele punten, 
aanhalingstekens en puntkomma’s moet 
gebruiken (blz. 168-169).  

  

Summatief    
  
Grammatica H1 
en H4 (blz. 28 
en 130)  
Formuleren H1, 
H4 en H6   
Theorie: blz. 
32,134 en198  
  
Formatief:  
(WW) spelling 
H5  
  

Magister: (NB/ NNB)  
  
Magister: Cijfer 
(weging 20%)  
  
Toetsweek januari  

Summatief:   
  
Grammatica H1 en H4   

1. Ik kan bijvoeglijke bijzinnen herkennen (blz. 
28).  
2. Ik kan beknopte bijzinnen herkennen en 
gebruiken (blz. 130).  
  

Formuleren H1, H4 en H6   
1. Ik kan zinnen correct begrenzen (blz. 32).   
2. Ik kan foutieve bijzinnen herkennen en 
verbeteren (blz. 134).   
3. Ik kan incongruentie herkennen en 
verbeteren (blz. 198).  

  
   
 

Leerdoelen Blok 3  Toetsing  Zichtbaar  
Formatief:  
(Werkwoord)spelling H3 en H4  
  

1. Ik weet hoe ik werkwoordsvormen moet 
schrijven die hetzelfde klinken (blz. 102 t/m 
105).  
2. Ik weet hoe ik afkortingen, letterwoorden, 
initiaalwoorden, verkortingen en symbolen moet 
schrijven (blz. 136 t/m 139).  
  

Summatief   
   
Betoog 
schrijven.  
Theorie:  
Blz. 18, 19 en 
120  
  
  
Leesvaardigheid 
H3 en H4   
Theorie: blz. 78, 
79, 112 en 113  
  
(gemiddelde 
cijfer met Blok 1: 
Lezen De Brug- 
H1 en H2)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Magister: (NB/ NNB)  
  
Magister: 20% Betoog  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Toetsweek maart  
  

Summatief:  
Schrijfvaardigheid: H1, H2, H4  
  

1. Ik weet verschillende manieren om de 
aandacht van de lezer te trekken en het 
onderwerp van de tekst te introduceren (blz. 18 
en 19).  
2. Ik weet verschillende manieren om een tekst 
afronden (blz. 18 en 19).  
3. Ik kan een inleiding een slot schrijven en 
inhoudelijke verbanden aangeven met 
signaalwoorden (blz. 18 en 19).  
4. Ik kan de structuur van de tekst aan het doel 
van de tekst aanpassen (blz. 52 en 53).  
5. Ik weet relaties als oorzaak/gevolg, voor- en 
nadelen etc. duidelijk aangeven met 
signaalwoorden en structuur aanduidende 
zinnen (blz. 52 en 53).  
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6. Ik kan een betoog schrijven met een 
inleiding, middenstuk en slot (blz. 120-121).  
  

Lezen H3 en H4   
1. Ik kan onderscheid maken tussen standpunt 
en argument (blz.  78 en 79).  
2. Ik kan onderscheid maken tussen feitelijke 
en waarderende argumenten (blz. 78 en 79).   
3. Ik kan een argumentatie weergeven in een 
blokjesschema (blz. 78 en 79).  
4. Ik kan onderscheid maken tussen 
standpunten, argumenten, tegenargumenten en 
weerleggingen (blz. 112 en 113).  

  
  
  
  

  

Leerdoelen Blok 4  Toetsing  Zichtbaar  
Summatief:  
Lezen H1 t/m H6 + De Brug  

1. Ik kan de hoofdzaken en de bijzaken van elkaar 
onderscheiden.  
2. Ik herken de kernzinnen in een alinea.  
3. Ik kan een samenvatting van een tekst maken.   
4. Ik herken signaalwoorden in een tekst en kan 
deze koppelen aan het betreffende tekstverband.   
5. Ik kan verschillende vaste tekststructuren 
herkennen.   
6. Ik kan de tekst opdelen in betekenisvolle 
eenheden en de functie van deze eenheden 
benoemen.   
7. Ik kan onderscheid maken tussen standpunt en 
argument.   
8. Ik kan onderscheid maken tussen feitelijke en 
waarderende argumenten.   
9. Ik kan een argumentatie weergeven in een 
blokjesschema.   
10. Ik kan onderscheid maken tussen standpunten, 
argumenten, tegenargumenten en weerleggingen.   
11. Ik weet de betekenis van veelvoorkomende 
functiewoorden   
12. Ik kan functies van delen van de tekst benoemen   

  

Summatief:   
  
Lezen H1 t/m6 
Theorie blz: 12, 
44, 45, 78, 79, 
112, 113, 146, 
178, 254 en 
255  

Magister: (NB/ NNB)  
  
Magister: Cijfer 
(weging 20%)  
  
  
  
Toetsweek einde 
schooljaar  

  
  
   
  

Fictie-opdrachten (willekeurig gedurende het jaar)  Toetsing  Zichtbaar   
Algemene leerdoelen fictie:  
  

1. Ik kan adolescentenliteratuur en/of 
eenvoudige volwassenliteratuur kritisch en 
reflecterend lezen.  
2. Ik kan vooruit verwijzingen in een verhaal 
herkennen en benoemen.   
3. Ik herken verschillende schrijfstijlen van 
schrijvers.   
4. Ik kan het thema en motieven van een verhaal 
benoemen en onderbouwen.   

De 3 
opdrachten 
tellen evenveel 
mee. Het 
gemiddelde 
wordt het cijfer 
op magister.   

Gemiddelde fictie-cijfer 
aan het einde van het 
schooljaar.  
  
magister voor fictie. 
(10%)    
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5. Ik kan een verhaal lezen waarbij de 
ontwikkeling van een jongere (coming-of-age) 
beschreven is en ik kan daarin de ontwikkeling in 
herkennen en benoemen.   

  
Fictie-opdrachten:  
  
Opdracht 1: "Tijd en ruimte"  
   
  
Opdracht 2: Dichtbundel (in tweetallen)  
Poëziebundel (op basis van bestaande opdracht en 
onderdelen B en E uit de methode).  
  
Woordenschat H1 en H4  

1. Ik kan de stijlfiguren herhaling, tegenstelling 
en opsomming herkennen en begrijpen (blz. 24).   
2. Ik weet pleonasmen en tautologieën te 
herkennen, begrijpen en te gebruiken (blz. 126).  

  
Opdracht 3:Pecha Kucha (in tweetallen)  
bij volwassen literatuur/ lezenvoordelijst 15-18 niveau 1-2 
evt. al hoger.  
  
Spreken/ kijken/ luisteren H1, H3  

1. Ik weet de regels voor het geven en 
ontvangen van feedback (blz. 21).  
2. Ik kan feedback geven en ontvangen (blz. 
23).  
3. Ik kan een spreker beoordelen op verbale en 
non-verbale aspecten (blz. 89).  
4. Ik kan een aantrekkelijke presentatie houden 
met een inleiding, middenstuk en slot (blz. 91).  
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Onderzoek en Ontwerpen (O&O) 
Rapportspoor: 

Nr. 
Opdr 

Tijdvak blok 

 

Soort toets Weging in % Afname-vorm 

1 5 sept. t/m 2 dec PO  30 S, M, C, P 

2        5 dec. t/m 17 maart   35 S, M, C, P 

3 20 maart t/m 23 juni  PO + HD 35  S, M, C, P  

 

▪ Soort toets; PO = praktische opdracht 
▪ Afnamevorm: S = schriftelijk, M = mondeling, C = computer, P = presentatie 
▪ Handelingsdeel; HD = portfolio  

 

 

Korte stofomschrijving: 

▪ Leerlingen doen drie projecten die identiek worden afgesloten (zie omschrijving PO) 
▪ Leerlingen worden beoordeeld op product (25%) en proces (75%) waarbij product een 

teamcijfer is en proces een individueel cijfer.  

 

Omschrijving PO 1 

Werkstuk / verslag Opdracht 1 

Algemene opmerkingen Geen keuze in opdracht. 

Inhoud Een externe opdrachtgever vraagt lln een oplossing voor 
zijn/haar casus 

Samenwerkingsvorm In teams van max 4 personen 

Presentatievorm Presentatie icm werkend prototype 

Toegestane hulpmiddelen In overleg 

Beoordelingscriteria Zie ELO 

Uiterste inleverdatum 2 dec 2022 

 

Omschrijving PO 2 

Werkstuk / verslag Opdracht 2 

Algemene opmerkingen Geen keuze in opdracht. 

Inhoud Een externe opdrachtgever vraagt lln een oplossing voor 
zijn/haar casus 
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Samenwerkingsvorm In teams van max 4 personen 

Presentatievorm Presentatie icm werkend prototype, model, maquette 

Toegestane hulpmiddelen In overleg 

Beoordelingscriteria Zie ELO 

Uiterste inleverdatum 17 maart 2023 

 

Omschrijving PO 3 

Werkstuk / verslag Opdracht 3 

Algemene opmerkingen Keuze uit 3 aangeboden opdrachten. 

Inhoud • Een externe opdrachtgever vraagt lln een 
oplossing voor zijn/haar casus. 

• Portfolio actueel maken 
Samenwerkingsvorm In teams van max 4 personen 

Presentatievorm Presentatie icm werkend prototype, model, maquette 

Toegestane hulpmiddelen In overleg 

Beoordelingscriteria Zie ELO 

Uiterste inleverdatum 23 juni 2023 

 

 

De onderdelen van het PTA worden door de docent in de les toegelicht. 
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Scheikunde 
 

Introductie vak:   

Scheikunde is de natuurwetenschap waar je leert over stoffen en waar deze uit bestaan. Aan de hand van theorie, 

berekeningen en practica kom je er dit jaar een klein beetje achter waar onze leefwereld uit bestaat. 

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 

(%) 

scheikunde    S 50 20 S 50 20 S 50 20 

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

Leerdoelen blok 1  Zichtbaar 

Product: ik kan … 

• Vertellen wat wel en geen stofeigenschappen zijn. 

• Rekenen met grootheden en eenheden en met 
temperatuurschalen (oC en K). 

• Veiligheidsregels bij practicum kennen en toepassen en 
gevarenpictogrammen herkennen. 

• Faseveranderingen noemen en beschrijven. 

• Eenvoudige chemische gereedschappen (glaswerk, 
brander) veilig hanteren en daarmee proeven uitvoeren. 

• Een inhoudelijk goed practicumverslag schrijven. 

• Het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel 
beschrijven. 

• Verschillende soorten mengsels kunnen noemen. 

• Beschrijven hoe je verschillende soorten mengsels kunt 
scheiden in zuivere stoffen en dit uitvoeren. 

• Berekeningen maken met de dichtheid, massa en 
volume van een stof. 

• Het rendement van een productie berekenen. 
Proces: ik kan … 

• Feedback en feed forward van mijn docent na formatief 
evalueren verwerken en gebruiken in de volgende stap 
van het leren. 

• In toenemende mate constructief leren samenwerken, 
zowel bij het maken van opgaven als bij practicum. 

 
Zelfregulatie:  

• Eventuele problemen bij een (of meer) leeractiviteiten 
tijdig leren herkennen en erkennen. 

• Ik kan bij een probleem de juiste strategie inzetten en 
die ook toepassen. 

Formatief 
Verschillende 
FT 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:   
Hoofdstuk 1 
+ hoofdstuk 2 

Magister: cijfer (20 %) 
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Leerdoelen blok 2  Zichtbaar 

Proces: ik kan … 

• Stoffen op macro- en microniveau beschrijven. 

• Het periodiek Systeem beschrijven en hierin metalen en 
niet-metalen onderscheiden. 

• Stofeigenschappen van metalen noemen en deze 
indelen naar edelheid. 

• Beschrijven wat legeringen zijn, waarom die gemaakt 
worden en waaruit ze bestaan. 

• Beschrijven wat elementen, verbindingen, atomen en 
moleculen zijn. 

• In formuletaal chemische elementen en eenvoudige 
moleculen van verbindingen weergeven. 

• Het massapercentage van een element in een 
verbinding berekenen. 

• Het atoommodel van Rutherford beschrijven en hiermee 
kunnen werken en rekenen. 

• Reactiesnelheid beschrijven, kunnen meten en weten 
van welke factoren die afhangt. 

• Reactievergelijkingen opstellen en hiermee massa’s van 
stoffen kunnen uitrekenen. 

• Moeilijkere experimenten veilig uitvoeren en in een 
verslag beschrijven. 
 

Proces en zelfregulatie: zie blok 1 

Formatief 
Verschillende 
FT 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
einde blok 2 
 
Lesstof:  
Hoofdstuk 3 
+ hoofdstuk 4 
 

Magister: cijfer (20 %) 

Leerdoelen blok 3  Zichtbaar 

Product: ik kan … 

• Verbrandingsreacties beschrijven en aangeven wat de 
branddriehoek inhoudt. 

• 3 typen ontledingsreacties noemen en uitvoeren. 

• Chemisch kunnen rekenen met ondermaat en overmaat 
van een beginstof uit een reactie. 

• Scheidingsmethoden in de chemische industrie kunnen 
beschrijven. 

• Eenvoudige blokschema’s van syntheseroutes maken. 

• Beschrijven wat zure, neutrale en basische oplossingen 
zijn, gelet op de pH-waarde. 

• In toenemende mate moeilijkere reactievergelijkingen 
en practicumexperimenten uitvoeren. 

 
Proces en zelfregulatie: zie blok 1 
 

Formatief 
Verschillende 
FT 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
einde blok 3 
 
Lesstof:  
Hoofdstuk 5 
+ hoofdstuk 6 
 
 
 

Magister: cijfer (20%) 

• Op eindniveau van 3H/ 3T een practicumonderzoek 
kunnen uitvoeren en hiervan een verslag te maken. 

Practicum- 
verslag 

20% 



72 
 

 
  

Leerdoelen blok 4  Zichtbaar 

Product:  ik kan … 

• Stoffen indelen in moleculaire stoffen, metalen en 
zouten. 

• Herkennen aan de chemische formule tot welke groep 
een stof behoort. 

• Eigenschappen zoals oplosbaarheid en elektrische 
geleiding van die groepen kunnen beschrijven en 
verklaren. 

• Uitleggen wat koolwaterstoffen zijn. 

• Alkanen en alkenen kunnen herkennen aan hun 
molecuul- en structuurformule. 

• Systematische namen en structuurformules tekenen van 
alkanen en alkenen. 

• Beschrijven wat isomeren zijn. 

• Beschrijven wat halogeenkoolwaterstoffen en alcoholen 
zijn en deze in formules kunnen weergeven. 

 
Proces en zelfregulatie: zie blok 1. 

Formatief 
Verschillende 
FT 

Inzet 
Magister: (nb/nbb)  
 

Summatief 
(50 min.) 
 
Afname: 
Toetsweek 
eind blok 4 
 
Lesstof:  
Hoofdstuk 7 
+ hoofdstuk 8 
 
 

Magister: cijfer (20 %) 
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Wiskunde 

 
Introductie vak: 

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 derde klas van het vwo wordt aangeboden sluit aan bij deze kerndoelen. Daarnaast wordt in de derde 

klas in toenemende mate aandacht besteed aan de referentieniveaus; dit zijn de niveaus die leerlingen aan het 

eind van het examenjaar moeten beheersen. In dit PTO vindt u zowel de algemene kerndoelen, als de meer 

concrete leerdoelen die de leerling aan het eind van drie havo moet beheersen voor een succesvolle overgang 

naar vier havo. 

 

KERNDOELEN 

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

(Rijksoverheid, 2010). 

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

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

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

gebruiken om problemen op te lossen. 

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

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

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

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

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

grootte en marges die in een gegeven situatie passend zijn. 

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

met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen. 

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

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

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

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

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

representaties en conclusies kritisch te beoordelen. 

 

CONCRETE LEERDOELEN 3 HAVO 

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

geformuleerd in termen van wat de leerling uiteindelijk moet kunnen. Deze leerdoelen zullen in de volgorde 

waarin zij in dit PTO staan in de lessen worden behandeld en worden getoetst. Er kan op twee manieren worden 

beoordeeld of de leerling het leerdoel heeft bereikt, namelijk; 

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

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

hoorbaar gemaakt voor zowel de docent als de leerlingen aan de hand van diverse werkvormen. 

• Summatief; Het leerdoel wordt afgesloten met een cijfer. 

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

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

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

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

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

formatieve evaluatiemomenten zicht krijgt op het leerproces.  

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

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

 

Inzet 

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

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

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

 

Herkansing 

De meeste hoofdstukken worden afgesloten met een toets waar een rapportcijfer voor geregistreerd wordt 

(summatief). Andere hoofdstukken worden enkel formatief getoetst. Na blok 3 is er een mogelijkheid om één 

summatieve toets te herkansen, mits deze gemaakt is in blok 1 t/m 3.  

Bij deze herkansing geldt hetvolgende:  

•       is het oorspronkelijk behaalde resultaat van de summatieve toets hoger of gelijk aan een 5,5, dan geldt de 

laatste beoordeling. Let op; dit kan in het nadeel werken van een leerling die bij de eerste poging een 

voldoende behaald heeft.  

•       is het oorspronkelijk behaalde resultaat van de summatieve toets lager dan een 5,5, dan geldt de hoogste 

beoordeling van het oorspronkelijke of de laatste beoordeling. 

 

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

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

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

sluiten. 

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

 

Jaaroverzicht toetsen vak in de toetsweken: 

Vak Toetsweek 1 Toetsweek 2 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 

(%) 

Wiskunde - - - S 50 20 S 75 20 S 50 20 

*S(chriftelijk)/M(ondeling)/A(nders) 
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Leerdoelen Blok 1  Zichtbaar 

Hoofdstuk 1. Lineaire problemen (Blok 1) 
De leerling kan… 

• een som van gelijke termen en een product van factoren 
herleiden. 

• haakjes in de producten  (𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) en (𝑎 + 𝑏)2 
wegwerken. 

• eenvoudige vergelijkingen oplossen m.b.v. de balansmethode. 

• bij een lineaire formule een grafiek tekenen. 

• de formule van een lijn opstellen 

• lineaire vergelijkingen oplossen. 

• het snijpunt van twee lijnen berekenen aan de hand van een 
lineaire vergelijking. 

• lineaire ongelijkheden oplossen, zowel met als zonder 
grafieken. 

• functiewaarden van lineaire functies berekenen. 

• een functievoorschrift opstellen op basis van twee gegeven 
functies. 

• van een gegeven functievoorschrift de snijpunten berekenen 
met de x-as, de y-as en andere functievoorschriften. 

 
Hoofdstuk 2. Gelijkvormigheid en hellingen (Blok 1) 
De leerling kan… 

• m.b.v. de stelling van Pythagoras zowel de schuine, als de 
rechthoekszijden van een driehoek berekenen. 

• in een verhoudingstabel met twee of meer kolommen de 
variabele berekenen door kruislings te vermenigvuldigen. 

• zijden van gelijkvormige driehoeken berekenen m.b.v. een 
verhoudingstabel. 

• gelijkvormigheid van driehoeken aantonen. 

• gelijke hoeken aanwijzen m.b.v. de eigenschappen van 
overstaande hoeken, Z-hoeken en F-hoeken. 

• het hellingsgetal berekenen. 

• de tangens van een hellingshoek berekenen. 

• de verticale verplaatsing berekenen m.b.v. een 
verhoudingstabel. 

 
Aanvullend leerdoel ter differentiatie: 
de lengte van een zijde berekenen door deze x te stellen. 
 
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer 

Formatief: 
H2 

Inzet 
Magister: (NB/NNB)  
 

Summatief 
50 min. 
 
Afname: 
flexibel 
moment 
 
Lesstof:  
H1 

Magister: cijfer (20%) 

Leerdoelen Blok 2  Zichtbaar 

Hoofdstuk 5. Algebraïsche vaardigheden (Blok 1-2) 
De leerling kan… 

• haakjes wegwerken in de producten 𝑎(𝑏 + 𝑐)  
en 𝑎(𝑏 + 𝑐)(𝑑 + 𝑒) en (𝑎𝑏)2. 

Formatief 
H5 
H4 
 

Inzet 
Magister: (NB/NNB)  
 

Summatief Magister: H4 cijfer (20 %) 
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• haakjes wegwerken m.b.v. merkwaardige producten. 

• (letter)breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen. 

• wortels herleiden door optellen, vermenigvuldigen, delen, 
een factor voor het wortelteken brengen, en de wortel van 
een breuk. 

• breuken herleiden. 

• variabelen uit de breuk halen. 

• machten herleiden door optellen, vermenigvuldigen, delen, 
de macht van een macht, en de macht van een product. 

• in een vergelijking met twee variabelen de variabele y vrij 
maken 

 
Aanvullende leerdoelen ter differentiatie: 

• breuken herleiden met ontbinden in factoren 

• wortels gelijksoortig maken door een factor voor het 
wortelteken te brengen  

• wortels wegwerken uit de noemer 
 
Hoofdstuk 4. Statistiek en procenten (Blok 2) 
De leerling kan… 

• rekenen met procenten. 

• percentages berekenen. 

• informatie uit een artikel halen. 

• rekenen met en afronden op grote getallen. 

• informatie uit een tabel halen. 

• procentuele verandering berekenen. 

• de vermenigvuldigingsfactor bij een gegeven procentuele toe- 
en afname geven. 

• de procentuele toe- en afname berekenen. 

• OUD berekenen bij procentuele toe- en afname. 

• rekenen van een deel naar het totaal.  

• cijfermateriaal interpreteren in de volgende diagrammen: 
samengesteld staafdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, 
lijndiagram, histogram en steel-bladdiagram 

 
Hoofdstuk 7. Goniometrie (Blok 2) 
De leerling kan… 

• in een rechthoekige driehoek de goniometrische 
verhoudingen sinus, cosinus en tangens berekenen. 

• met goniometrische verhoudingen lijnstukken en hoeken 
berekenen in rechthoekige driehoeken. 

• de eigenschappen van gelijkbenige driehoeken benoemen. 

• in praktische situaties goniometrische verhoudingen 
gebruiken om afstanden en hoeken te berekenen. 

 
Aanvullende leerdoelen ter differentiatie: 

• lijnstukken berekenen m.b.v. gelijkvormigheid. 

• lijnstukken berekenen door de lengte van een lijnstuk x te 
stellen.  

• hoeken berekenen in ruimtefiguren. 

2x50 min. 
 
Afname: 
1x flexibel 
moment; 1x 
toetsweek 
 
Lesstof:  
H4 tijdens 
flexibel 
moment; H7 
tijdens 
toetsweek 

H7 cijfer (20%) 
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Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer 

Leerdoelen Blok 3  Zichtbaar 

Hoofdstuk 3. Kwadratische vergelijkingen (Blok 3) 
De leerling kan… 

• het kwadraat van positieve en negatieve getallen berekenen. 

• haakjes wegwerken. 

• functiewaarden van kwadratische functies van de vorm 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑒) en 𝑓(𝑥) =
𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞 berekenen. 

• de xtop en ytop van een kwadratische functie van de vorm 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑒) en 𝑓(𝑥) =
𝑎(𝑥 − 𝑝)2 + 𝑞 berekenen. 

• een som van twee en drie termen ontbinden in factoren. 

• kwadratische vergelijkingen zonder en met haakjes oplossen. 

• de snijpunten van een kwadratische functie van de vorm 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 en 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑒) met de x-
as en y-as berekenen. 

• een kwadratische functie van de vorm  
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 vermenigvuldigen t.o.v. de x-as. 

• het nieuwe functievoorschrift van een kwadratische functie 
van de vorm 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑐 geven na verticale verschuiving. 

• het nieuwe functievoorschrift van een kwadratische functie 
van de vorm 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑐 geven na horizontale 
verschuiving. 

 
Hoofdstuk 9. Spreiding, tellen en kans (Blok 4) 
De leerling kan… 

• spreidingsmaten berekenen. 

• spreidingsmaten berekenen. 

• spreidingsbreedte en kwartielafstand berekenen. 

• een boxplot tekenen. 

• uit een boxplot spreidingsmaten aflezen. 

• een spreidingsdiagram in de vorm van een puntenwolk 
tekenen. 

• een boomdiagram tekenen. 

• een wegendiagram tekenen. 

• met behulp van een boomdiagram en wegendiagram 
telproblemen oplossen. 

• kansen berekenen. 
 
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer 

Formatief 
H3 
H9 
 

Inzet 
Magister: (NB/NNB)  
 

Summatief 
75 min. (H3 + 
H9) 
 
Afname: 
toetsweek (H3 
+ H9) 
 
Lesstof:  
H3 + H9 
(toetsweek) 
 

Magister: cijfer 20% 
H3 + H9 
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Leerdoelen Blok 4  Zichtbaar 

Hoofdstuk 6: Kwadratische vergelijkheden en ongelijkheden 
(Blok 3) 

De leerling kan... 

• de snijpunten van een kwadratische functie van de  vorm 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 en 𝑓(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑏)(𝑐𝑥 + 𝑑) met de x-
as en de y-as berekenen. 

• kwadratische vergelijkingen in de vorm 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  
oplossen aan de hand van de volgende methoden:  
(1) 𝑥2 = 𝑐; (2) ontbinden in factoren (3) de abc-formule. 

• de discriminant van een kwadratische vergelijking berekenen. 

• op basis van de discriminant vertellen hoeveel oplossingen 
een kwadratische vergelijking heeft en wat de ligging van de 
parabool ten opzichte van de x-as is. 

• een oppervlakte uitdrukken in een kwadratische vergelijking 
en de onbekende zijde berekenen door een kwadratische 
vergelijking op te lossen. 

• een interval aflezen en bepalen. 

• oplossingen van ongelijkheden uit grafieken aflezen 

• kwadratische ongelijkheden oplossen. 
 
Aanvullend leerdoelen ter differentiatie: 

• kwadratische vergelijkingen vereenvoudigen (H3) 
kwadratische ongelijkheden van de vorm 𝑓(𝑥) > 0 en 𝑓(𝑥) <
0 oplossen m.b.v. grafieken (H6) 

 
Hoofdstuk 8. Allerlei verbanden (Blok 4) 
De leerling kan… 

• exponentiële groei onderscheiden van lineaire groei. 

• de formule van exponentiële groei opstellen. 

• werken met procentuele toe- en afname in combinatie met 
exponentiële groei. 

• interpoleren en extrapoleren is. 

• werken met periodieke verbanden. 

• functiewaarden berekenen van machtsfuncties. 

• een grafiek van een machtsfunctie tekenen. 

• vergelijkingen van de vorm 𝑥𝑛 = 𝑎 en 𝑎𝑥𝑛 + 𝑏 = 𝑐 oplossen 

• hogeremachtswortels herleiden. 

• de formule van een omgekeerd evenredig verband van de 

vorm 𝑦 =
𝑎

𝑥
 opstellen. 

 
Aanvullend leerdoel ter differentiatie: 
coördinaten van machtsfuncties berekenen. 
 
Subdoelen worden gespecificeerd in de studiewijzer 

Formatief 
H6 
H8 
 

Inzet 
Magister: (NB/NNB)  
 

Summatief 
50 min. 
 
Afname: 
toetsweek 
 
Lesstof: 
H8 
 

Magister: cijfer (20 %) 


