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Leerweg: TL  Klas: 3    

Vak: Aardrijkskunde  Methode: De Geo 3e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
3.1.1 

 

Arm en rijk H1, H2 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet hoe de verschillen ontstaan tussen arm en rijk in NL, VS en Nigeria.  
• Weet welke verschillen er zijn er tussen wijken in Eindhoven. 
• Weet dat veel achterstandswijken vroeger aantrekkelijke nieuwbouwwijken voor jonge gezinnen waren. 
• Weet dat in heel Nederland achterstandswijken zijn te vinden, en op welke manieren ze deze wijken 

proberen te verbeteren. 
• Weet waarom er verschillen zijn er tussen steden en regio’s t.a.v. welvaart en gezondheid. 

 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/7 

 Schriftelijk 
2 lesuren Ja 1 

3.1.2 

Eindtoets thema Arm en rijk (H1, H2, H3 en Casus) 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet  waarom er in Nigeria zulke grote verschillen zijn in volkeren en welvaart. 
• Weet of Nigeria zelfzelf kan voorzien in de voedselbehoefte, en welke invloed de rest van de wereld 

hierop heeft. 
• Weet hoe de wereldhandel werkt. 
• Weet waarom is gezondheidszorg en goed voedsel een levensbehoefte is. 
• Weet hoe de VS en Nigeria elkaar tegen komen in vrije wereldhandel. 
• Weet dat de Verenigde Staten staan bekend als een rijk land, maar ook veel armoede. 
• Weet je waarom er niet veel mensen in de VS op het platteland wonen.  
• Weet  je hoe groot is het belang van het platteland bij de voedselvoorziening voor de VS en voor de 

wereld. 
• Weet  je dat de VS  een belangrijke speler is in de wereldeconomie en welke gevolgen dit heeft voro de 

werkgelegenheid. 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/7 

 Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

3.2.1 

Grenzen en identiteit H1, H2 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je 
 

• Weet welke invloed grenzen hebben op het dagelijks leven. 
• Weet wat grenzen zijn, waar ze voor dienen en wat de grenzen zijn van Nederland 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/9 Schriftelijk 

2 lesuren Ja 1 
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• Weet wie binnen de landsgrenzen de baas is, en wat identiteitsverschillen zijn binnen de landsgrenzen. 
• Weet hoe divers de Nederlandse samenleving is, en hoe deze is veranderd. 
• Weet welke verschillen er zijn tussen woonwijken en wat dit met leefbaarheid te maken heeft. 

3.2.2 

Eindtoets Grenzen en identiteit (H1, H2, H3 en Casus Noordpool 
-Tekst (alleen geselecteerde stukken), begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet in welke gebieden  je België kunt indelen. 
• Weet waarom de grenzen tussen gebieden in België steeds groter worden. 
• Weet hoe het komt dat de grenzen vervagen. 
• Weet waarom mensen dagelijks reizen over de grens tussen Nederland en België, en waarom beide landen 

samenwerken en wat hiervan de gevolgen zijn voor het goederenvervoer. 
• Weet waarom de grensoverschrijdende samenwerking rond de rivieren niet altijd goed gaat. 
• Weet wat  precies het noordpoolgebied is, de kernmerken zijn en welke invloeden het gebied heeft op het 

klimaat. 
• Weet welke internationale afspraken er zijn over de verdeling van het noordpoolgebied. 
• Weet waarom Rusland en andere landen vinden dat ze recht hebben op het noordpoolgebied hebben. 
• Weet waarom de Noordpool beschermd  moet worden. 
• Weet waarom het noordpoolgebied interessant is voor landen en bedrijven, en wat hun belangen zijn. 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/9 

 Schriftelijk 
2 lesuren Nee 2 

 Einde rapportperiode 2. 
 

    

3.3.1 

Bronnen van Energie H1, H2.  
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet welk verband er is tussen de zon en energie. 
• Weet hoe  de energiebronnen steenkool, aardgas en aardolie  zijn ontstaan en wanneer ze op zijn. 
• Weet welke andere vormen van energie er zijn naast de fossiele energiebronnen. 
• Weet welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en duurzame energie te gebruiken. 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/5 Schriftelijk 

2 lesuren Ja 1 

3.3.2 

Eindtoets Bronnen van Energie (H1, H2 en H3 en casus Amazoneregenwoud) 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet hoe Brazilië verandert en wat dat betekent voor de Brazilianen. 
• Weet welke energiebronnen Brazilië gebruikt en hoe dat gebruik is ontstaan. 
• Weet waar in Brazilië je de bronnen van energie vind en waarom daar. 
• Weet hoe Brazilië economische groei met groene energie combineert en wat de voor- en nadelen zijn. 
• Weet hoe de energiebronnen van Brazilië er uit zien. 

 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/5 

 Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

AK/K/1  Oriëntatie op leren en 
werken 

  X  GT  

AK/K/2  Basisvaardigheden   X  GT  

AK/K/3  Leervaardigheden in het 
vak aardrijkskunde 

  X X GT  

AK/K/4 Weer en klimaat   X  GT  

AK/K/5 Bronnen van energie   X  GT  

AK/K/6 Water   X  GT  

AK/K/7 Arm en rijk   X  GT  

AK/K/8 Bevolking en ruimte   X  GT  

AK/K/9 Grenzen en identiteit   X  GT  

 
  

 Einde rapportperiode 3. 
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Leerweg: TL  Klas: 4    
Vak: Aardrijkskunde  Methode: De Geo 3e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
4.1.1 

 

Bevolking en ruimte H1 en H2 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je: 

• Weet welk verband er is tussen ruimtegebruik en bevolkingsgroei. 
• Weet welke kenmerken een rol spelen bij de groei van de Nederlandse bevolking. 
• Weet of de bevolking van Nederland in de toekomst gaat groeien of krimpen. 
• Weet wat de verschillen tussen gebieden zullen zijn. 
• Weet op welke wijze (t.a.v. de thema’s: wonen, werken, verkeer en recreatie) de inrichting van de ruimte is 

veranderd tussen 1950 en nu? 
• Weet welke kenmerken van toepassing zijn op onze grootste stedelijke zone: de Randstad. 
• Weet welke aspecten een rol spelen bij de concurrentie om de ruimte (Schiphol als voorbeeld). 
• Weet welke verschillen er zijn in de bevolkingsontwikkeling binnen Duitsland en hoe deze verschillen zijn te 

verklaren. 
• Weet hoe de verstedelijking van Duitsland eruit ziet. 
• Weet of het Ruhrgebied te vergelijken is met de Randstad. 
• Weet welke overeenkomsten en verschillen er zijn als je kijkt naar de bevolking en de inrichting van de ruimte 

als je Nederland en Duitsland met elkaar vergelijkt 
• Weet hoe de inrichting van Nederland en Duitsland eruit ziet. 

 
 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/8 

 

Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 

4.1.2 

Eindtoets thema Bevolking en ruimte (H1, H2, H3 en Casus Megasteden China) 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet hoe de verdeling is van de bevolking in China. 
• Weet of de bevolking van China snel of langzaam groeit. 
• Weet waarom de Chinezen verhuizen en welke gebieden in trek zijn, en welke gevolgen dit heeft voor steden.  
• Weet wat de nadelen zijn van de grote groei van de economie (ong. 10 % per jaar) voor China. 
• Weet hoe China eruit ziet. 

 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/8 

 
 Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 
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 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

4.2.1 

Water H1, H2 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet hoe je het  door water je de welvaart kunt vergroten, en of je water eerlijker kunt verdelen  
• Weet hoe hebben de rivieren het Nederlandse landschap hebben opgebouwd en hoe deze landschappen eruit 

zien  
• Je weet wat polders zijn, welke soorten er zijn en hoe het uit polders wordt afgevoerd. 
• Weet hoe water wordt gewonnen in Nederland gewonnen en waar het voor gebruikt wordt. 
• Je weet welke overheden zich bemoeien zich met water en wat de taken van waterschappen zijn.  
• Weet wat we doen tegen de verschillende dreigingen van het water in Nederland. 
• Weet op welke manieren water wordt water voor vervoer.  
• Weet  welke aanpassingen  er in Nederland zijn gemaakt aan waterwegen gedaan om de scheepvaart mogelijk 

te maken.  
• Weet wat grenzen zijn en waarvoor ze dienen. 
• Weet wat het brongebied is en hoe is de stroomrichting is van de grote rivieren in China 
• Weet welke rol de grote rivieren spelen in China in de waterkringloop. 
• Weet Waardoor overstromingen ontstaan van de Yangtze en wat je tegen kunt doen. 
• Weet wat de verschillen zijn tussen de Yangtze en de Gele Rivier. 
• Weet wat  de oorzaken zijn van het opdrogen van de Gele Rivier. 
• Weet hoe de watertekorten opgelost worden. 
• Weet welke waterproblemen er zijn in China en wat de oplossingen zijn. 

 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/6 

 

Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 

4.2.2 

Eindtoets thema Water (H1, H2, H3, Casus Waterbeheer Midden-Oosten) 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet welke ‘waterkenmerken’ (klimaat, droogte, rivieren, grondwater) heeft het Midden-Oosten heeft. 
• Weet oe Israëliërs en Palestijnen aan water komen 
• Weet  of het water eerlijk verdeeld is tussen Israëliërs en Palestijnen. 
• Weet hoe heeft Israël zijn waterpositie verbeterd heeft. 
• Weet hoe Israël en andere landen in het Midden-Oosten de vraag naar water proberen te verminderen. 
• Weet hoe landen in het Midden-Oosten het aanbod van water proberen te vergroten? 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/6 

 
 Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 
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Weet welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen China en het Midden-Oosten in het gebruik van water 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

4.3.1 

Weer en klimaat H1, H2 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet welk verband er is tussen het weer en het kunnen houden van een evenement als de Friese 
Elfstedentocht in de 20e en 21e eeuw. 

• Weet wat de weerselementen zijn en hoe je het weer aan de hand van de weerselementen kunt beschrijven. 
• Weet wat de verklarende oorzaken zijn van het Nederlandse klimaat. 
• Weet hoe je een weersverwachting zo volledig mogelijk kunt aflezen. 
• Weet welke invloed hoge- en lagedrukgebieden hebben op het Nederlandse weer. 
• Weet welke invloed het weer heeft op de kringloop van het water. 
• Weet hoe de klimaten in Spanje beschreven worden. 
• Weet op welke drie manieren neerslag kan ontstaan. 
• Weet hoe de klimaten in Spanje verklaard worden en welk waterprobleem b bepaalde klimaten met zich 

meebrengen. 
• Weet welke invloed de klimaten hebben in Spanje op de plantengroei en hoe de Spanjaarden met de 

droogteproblemen omgaan in sommige gebieden. 
• Weet welke tweedeling de Spaanse landbouw kent en hoe gaan de boeren omgaan met watertekorten in 

sommige landbouwgebieden. 
• Weet welke gevolgen Nederland en Spanje hebben door klimaatverandering. 

 
 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/4 

 

 Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 

4.3.2 

Eindtoets thema Weer en klimaat (H1, H2,H3, Casus Natuurgeweld VS) 
-Tekst, begrippen, opdrachten, aantekeningen 
 
Je  

• Weet hoe het weer in de VS, en waardoor er verschillen ontstaan. 
• Weet welke invloed hoge- en lagedrukgebieden op de VS hebben.  
• Weet hoe de luchtdrukverdeling wereldwijd is.  
• Weet welke gevolgen de klimaatfactoren hebben voor het klimaat en de plantengroei in de VS. 
• Weet wat de invloed is van het klimaat op de landbouw in de VS. 

AK/K/1 
AK/K/2 
AK/K/3 
AK/K/4 

  Schriftelijk 
2 lesuren Ja 2 
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• Weet welke gevolgen de klimaatverandering heeft voor de Verenigde Staten. 
• Weet welke maatregelen het land neemt tegen de klimaatverandering. 
•  

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

AK/K/1  Oriëntatie op leren en 
werken 

  X  GT  

AK/K/2  Basisvaardigheden   X  GT  

AK/K/3  Leervaardigheden in het 
vak aardrijkskunde 

  X X GT  

AK/K/4 Weer en klimaat   X  GT  

AK/K/5 Bronnen van energie   X  GT  

AK/K/6 Water   X  GT  

AK/K/7 Arm en rijk   X  GT  

AK/K/8 Bevolking en ruimte   X  GT  

AK/K/9 Grenzen en identiteit   X  GT  
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Leerweg  MAVO Klas 3    
Vak  Beeldende Vorming Methode Kunst actief 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? exameneen
heden 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
3.1.1 

 

 
Thema 1 Dromen 

Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D, materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3  Praktijk 4w nee 2 

3.1.2 

 
Thema 2 Strijd 

Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D, materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 Praktijk 4w nee 2 

3.1.3 
 
Beeldbegrippen toets 

Jij begrijpt de beeldbegrippen en kunt deze toepassen 

 
BV/K/ 2,3 

 
SO 1w ja 1 

 Einde rapportperiode 1 
 

 
   

3.2.1 

 
Thema 3 Selfie 

Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D, materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 Praktijk 4w nee 2 

3.2.2 

 
                  Thema 4 Bescherming 
Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D, materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 Praktijk 4w nee 2 

3.2.3 
 
                  Beeldbegrippen toets 
Jij begrijpt de beeldbegrippen en kunt deze toepassen 

 
BV/K/ 2,3 

 
SO 1w ja ja 

 Einde rapportperiode 2 
 

 
   

3.3.1 

                 
                 Thema 5 Liefde 
Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D, materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 Praktijk 4w nee 2 
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3.3.2 

 
Thema 6 Feest 

Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D, materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 Praktijk 4w nee 2 

3.3.3                   Beeldbegrippen toets 
Jij begrijpt de beeldbegrippen en kunt deze toepassen 

 
BV/K/ 2,3 

 
SO 1w ja ja 

 Einde rapportperiode 3 
 

    

 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BV/K/1 Oriëntatie op leren en werken   X  X  

BV/K/2 Basisvaardigheden   X  X  

BV/K/3 Leervaardigheden in de 
beeldende vakken 

  X X  X 

BV/K/4 Beeldend werk, productief   X  X  

BV/K/5 Werkproces, productief   X  X  

BV/K/6 Middelen, productief   X  X  

BV/K/7 Beschouwen – eigen werk, 
reflectief 

  X  X  

BV/K/8 Beschouwen – werk van 
anderen, reflectief 

  X X  X 

BV/V/1 Eindopdracht, productief en 
reflectief   X X  X 

BV/V/2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

  X  X  

BV/V3 Vaardigheden in samenhang   X X  X 
Het CE bepaalt voor 50% het eindcijfer van de kandidaat. Het cijfer voor het CPE en CSE tellen beide voor 25% 
mee. Het cijfer voor het schoolexamen (SE) bepaalt de overige 50% van het eindcijfer. 
½ (CPE + CSE) +SE 
              2                         = eindcijfer 
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Leerweg MAVO Klas 4    

Vak Beeldende Vorming Methode Kunst actief 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
4.1.1 

 

 
Thema: De stad hoofdstuk 1 

Je onderzoekt het thema en schetst 3 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D , materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 5 w nee 2 

4.1.2 
 
Beeldbegrippen en toets 

Jij begrijpt de beeldbegrippen en kunt deze toepassen 

 
BV/K/ 2,3 

 
1w ja 1 

4.1.3 
 
Examentraining  

Je oefent met beeldende begrippen door ze toe te passen in eigen werk. 

 
BV/K/ 2,3 

 
2w nee 1 

 Einde rapportperiode 1 
 

 
   

4.2.1 

 
Thema: Macht 

Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D , materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 5w nee 2 

4.2.2 
 
                Beeldbegrippen en toets 
Jij begrijpt de beeldbegrippen en kunt deze toepassen. 

 
BV/K/ 2,3 

 
1w ja 1 

4.2.3 
 
Examentraining  

Je oefent met beeldende begrippen door ze toe te passen in eigen werk. 

 
BV/K/ 2,3 

 
2w nee 1 

 Einde rapportperiode 2 
 

 
   

4.3.1 

               
               Thema: Op reis 
Je onderzoekt het thema en schetst 4 ideeën waarvan je er 1 uitwerkt in 2D/3D , materiaalkeuze is in 
overleg 
Je maakt de huiswerkopdrachten van dit hoofdstuk. 

 
BV/K/1 t/m8 
BV/V/ 2,3 5w nee 2 

4.3.2 
 
Beeldbegrippen en toets / Examentraining 

Jij begrijpt de beeldbegrippen en kunt deze toepassen. Je oefent met examens. 

 
BV/K/ 2,3 

 
2w ja 1 
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4.3.3 

               
            Eindcollectie 
Aan de hand van het landelijk thema ontwerpt  je je eindcollectie en voert deze uit, materiaalkeuze in 
overleg. 

 
BV/V/1 

4w nee 2 

 Einde rapportperiode 3 
 

    

 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BV/K/1 Oriëntatie op leren en werken   X  X  

BV/K/2 Basisvaardigheden   X  X  

BV/K/3 Leervaardigheden in de 
beeldende vakken 

  X X  X 

BV/K/4 Beeldend werk, productief   X  X  

BV/K/5 Werkproces, productief   X  X  

BV/K/6 Middelen, productief   X  X  

BV/K/7 Beschouwen – eigen werk, 
reflectief 

  X  X  

BV/K/8 Beschouwen – werk van 
anderen, reflectief 

  X X  X 

BV/V/1 Eindopdracht, productief en 
reflectief   X X  X 

BV/V/2 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

  X  X  

BV/V3 Vaardigheden in samenhang   X X  X 
 
 
Het CE bepaalt voor 50% het eindcijfer van de kandidaat. Het cijfer voor het CPE en CSE tellen beide voor 25% 
mee. Het cijfer voor het schoolexamen (SE) bepaalt de overige 50% van het eindcijfer. 
 
½ (CPE + CSE) +SE 
              2                         = eindcijfer 
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Leerweg: BB/KB/MAVO  Klas: 3    

Vak: BO  Methode: SOK 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd Weging 

 
3.1.1 

 

3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
  

3.2.1 4x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
  

3.3.1 3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod.  
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 3.    
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  moet 
op SE  

mag op 
SE  

LO1/K/1 De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan en in de maatschappij 
verwoorden. 

X X X   

LO1/K/2  Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken 

X X X Ja  

LO1/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
- Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van 
bewegen en 
sport; 
- Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

X X X Ja  

LO1/K/4  Spel 
De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één 
honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/5  Turnen 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/6  Bewegen op muziek 
De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping 
ten opzichte van LO1 

X X X Ja  

LO1/K/7  Atletiek 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één 
werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  



PTA MAVO     
 

CURSUSJAAR 2020-2021 

LO1/K/8  Zelfverdediging 
De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1 

X X X Ja  

LO1/K/9 
Actuele bewegingsactiviteiten 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 
uitvoeren. 

X X X Ja  
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Leerweg: BB/KB/MAVO  Klas: 4    
Vak: BO  Methode: SOK 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd Weging 

 
3.1.1 

 

2x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
  

3.2.1 3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod. 
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
  

3.3.1 3x in deze periode een verschillende sport kiezen en beoefenen uit het aanbod.  
 

LO1/K/1 
LO1/K/2 
LO1/K/3 
LO1/K/4 
LO1/K/5 
LO1/K/6 
LO1/K/7 
LO1/K/8 
LO1/K/9 

praktisch 1 

 Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  moet 
op SE  

mag op 
SE  

LO1/K/2  Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken 

X X X Ja  

LO1/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
- Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van 
bewegen en 
sport; 
- Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

X X X Ja  

LO1/K/4  Spel 
De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één 
honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/5  Turnen 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/6  Bewegen op muziek 
De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping 
ten opzichte van LO1 

X X X Ja  

LO1/K/7  Atletiek 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één 
werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

X X X Ja  

LO1/K/8  Zelfverdediging 
De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1 

X X X Ja  
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LO1/K/9 
Actuele bewegingsactiviteiten 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 
uitvoeren. 

X X X Ja  
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Leerweg: mavo Klas: 3    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
3.1.1 

 

 
Repetitie Thema 1 Organen en Cellen 
Basisstof 1 t/m 7 
 
Je:  
 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kent de levensverschijnselen 
• kent de levenscyclus met zijn levensfasen 
• weet wat organen zijn en kan verschillende organen benoemen 
• weet wat een orgaanstelsel is en kan deze benoemen 
• weet wat weefsels zijn en kan verschillende weefsels herkennen 
• weet wat cellen zijn 
• kent de onderdelen met zijn functies van de microscoop  
• weet wat een preparaat is 
• kent het verschil tussen een natuurgetrouwe en schematische tekening 
• kent het verschil tussen een dwars- en lengtedoorsnede 
• kent de onderdelen met hun functies van plantaardige cellen 
• kent de onderdelen met hun functies van dierlijke cellen 
• kent de stappen van de celdeling 
• kent het doel van gewone celdeling (mitose) 
• weet hoe je een biologisch onderzoek opzet en uitvoert 
• kent de termen probleemstelling, onderzoeksvraag, verwachting, werkplan, waarnemingen, 

resultaten en conclusies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Nee 1x 

3.1.3 

Repetitie Thema 2 Voortplanting  
Basisstof  1 t/m 9 

 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• kent de termen bevruchting, geslachtscellen, geslachtelijke voortplanting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
nee 1x 
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• kent gewone celdeling (mitose) en speciale celdeling (meiose) 
• kent primaire en secundaire geslachtskenmerken 
• kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de man 
• weet waar sperma ontstaat en waaruit sperma bestaat 
• weet wat geslachtsgemeenschap is 
• weet wat een zaadlozing is 
• weet wat besnijden is en waarom dit gebeurt 
• kent de onderdelen en functies van het voortplantingsstelsel van de vrouw 
• weet waar en hoe eicellen worden gemaakt 
• kent begrippen eisprong / ovulatie 
• weet dat hygiëne belangrijk is 
• weet hoe de menstruatiecyclus werkt 
• kent begrippen menstruatie / ongesteld zijn 
• weet waar en wanneer bevruchting plaats kan vinden 
• weet dat uit bevruchte eicel een embryo ontstaat 
• weet wat innesteling is 
• kent begrippen over tijd en zwangerschapstest 
• kent de onderdelen van het embryo in de baarmoeder en de functies 
• weet hoe moeder en embryo stoffen uitwisselen en welke 
• weet dat een 3 maanden oud embryo een foetus wordt genoemd 
• kent de stappen van de geboorte 
• kent de levenscyclus met levensfasen van de mens 
• kent het verschil tussen lichamelijke en geestelijke veranderingen 
• kent de ziekteverschijnselen van een aantal soa’s 
• weet wat je moet doen als je een soa vermoedt 
• kent de termen aids, hiv, seropositief 
• weet dat alleen een (vrouwen)condoom helpt tegen soa-besmetting 
• kent de werking en voor- en nadelen van voorbehoedsmiddelen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 

 
Einde rapportperiode 1.  

   

3.2.1 
Repetitie Thema 3 Erfelijkheid. 
Basisstof 1 t/m 9 
 

 
BI/K/1 
BI/K/2 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Ja 1x 
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Je: 
 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kent de termen genotype en fenotype 
• weet hoe het fenotype tot stand komt 
• weet wat reductiedeling is en hoe dit in zijn werk gaat 
• kent het aantal chromosomen bij moedercellen, geslachtscellen en bevruchte eicel 
• weet wat geslachtschromosomen zijn 
• weet hoe het geslacht wordt bepaald 
• kent het verschil tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen 
• weet wat een gen is en wat een chromosoom is 
• weet dat chromosomen en genen in paren voorkomen 
• kent de termen homozygoot en heterozygoot 
• kent de termen dominant en recessief 
• weet wat een kruising is 
• kent de gensymbolen AA, Aa en aa, gebruikt bij kruisingen  
• kent de termen P, F1 en F2, gebruikt bij kruisingen 
• kan in de juiste stappen een kruisingsvraagstuk oplossen 
• kan een erfelijkheidskans uitdrukken in procenten en breuken 
• kent de opbouw van een stamboom met bijbehorende symbolen 
• kan een erfelijkheidsvraagstuk in een stamboom oplossen 
• kent de begrippen mutatie, muteren en mutant 
• weet mogelijke oorzaken van mutaties: spontaan en de mutagene invloeden 
• weet wat kanker inhoudt 
• kent de termen gezwel, goedaardig en kwaadaardig, uitzaaiing 

 

BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/12 
BI/K/13 

3.2.2 

Repetitie Thema 4 Ordening en evolutie 
Basisstof 1 t/m 8 
 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kent de vier rijken: dieren, planten, schimmels en bacteriën 
• kan aan de hand van onderdelen van cellen een organisme indelen in een rijk 
• kent het verschil tussen eencellige en veelcellige organismen 
• kent de begrippen afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort 
• weet wanneer organismen tot dezelfde soort behoren 
• kent de cel opbouw van een bacterie 
• kent de wijze van voortplanting van bacteriën 
• weet dat bacteriën reducenten zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
nee 1x 
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• weet op welke manier bacteriën schadelijk en nuttig kunnen zijn 
• weet dat hygiëne belangrijk is om infectieziekten te voorkomen 
• kent de cel opbouw van een schimmel 
• kent eencellige en meercellige schimmels 
• kent de wijze van voortplanting van schimmels 
• weet dat schimmels reducenten zijn 
• weet op welke manier schimmels schadelijk en nuttig kunnen zijn 
• kent de cel opbouw van een plant 
• kent de kenmerken van de afdelingen: wieren, sporenplanten en zaadplanten 
• kan een plant indelen in juiste afdeling 
• kan een zaadplant indelen in de juiste klasse: naakt- of bedektzadigen 
• kent de cel opbouw van een dier 
• kan een dier indelen in de juiste afdeling 
• kent de verschillende vormen van symmetrie 
• kent termen inwendig skelet, uitwendig skelet, geen skelet 
• weet dat poten van geleedpotigen uit leden (stukjes) bestaan 
• weet dat het lichaam van geleedpotigen uit segmenten (stukjes) bestaan 
• kent de vier klassen van geleedpotigen en hun kenmerken 
• kent de opbouw van het lichaam van een insect 
• weet dat geleedpotigen een pantser hebben 
• kent de term vervelling en de relatie met groeien 
• kent de kenmerken van de afdeling gewervelden 
• kan een gewervelde indelen in de juiste klasse 
• kent de verschillen tussen warm- en koudbloedige dieren 
• kan d.m.v. een zoekkaart en een determinatietabel een organisme indelen in het juiste rijk, afdeling 

en klasse 
• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kan uitleggen wat met evolutie wordt bedoeld 
• kan uitleggen hoe nieuwe genotypen kunnen ontstaan 
• kan uitleggen wat natuurlijke selectie is 
• kent het voorbeeld van de berkenspanner 
• kan uitleggen hoe nieuwe soorten ontstaan 
• weet hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld volgens de evolutietheorie 
• weet dat deze geschiedenis wordt opgedeeld in tijdperken en perioden 
• kan informatie halen uit een kaart met tijdperken en perioden 
• kent de bloeitijd en het uitsterven van de sauriërs 
• kent het ontstaan van de eerste mensachtigen 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/5 
BI/K/6 

BI/K/12 
BI/K/13 
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• kent de termen gemeenschappelijke voorouder, verwantschap 
• kan informatie halen uit de stamboom van het leven 

 
 
 

3.2.4 

Repetitie Thema 5 Regeling 
Basisstof 1 t/m 8 

Je: 
• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• weet dat het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en zenuwen 
• kan uitleggen hoe het zenuwstelsel werkt 
• kent de termen prikkels en impulsen 
• kent de opbouw van zenuwcellen en zenuwen 
• kent de 3 typen zenuwcellen: gevoelszenuwcellen, bewegingszenuwcellen en schakelcellen 
• kent de aansluiting van de 3 typen zenuwcellen op het ruggenmerg 
• kent de ligging, bouw en functie van het ruggenmerg en -zenuwen 
• kent ligging en functie van de hersenstam 
• kent ligging en functie van de kleine hersenen 
• kent ligging en functie van de grote hersenen 
• kent de termen bewuste waarneming en bewuste beweging 
• weet welke stoffen het zenuwstelsel beïnvloeden en de gevolgen hiervan 
• kent de termen reflexboog, kniepeesreflex, terugtrekreflex en de functie 
• ken de weg van impulsen door de 3 typen zenuwcellen bij een reflexboog 
• weet dat het hormoonstelsel bestaat uit hormoonklieren 
• weet dat hormoonklieren hormonen maken en wat hormonen zijn 
• kent de 5 belangrijke hormoonklieren, waar ze liggen, welk hormoon ze maken en de functie van het 

hormoon 
• weet hoe insuline en glucagon het glucosegehalte van het bloed regelen 
• kent de termen prikkel en respons en weet voorbeelden 
• kent de termen inwendige en uitwendige prikkels en weet voorbeelden 
• kunt een gedragsketen maken 

 

 
BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/11 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
nee 1x 

 Einde rapportperiode 2 
 

   

3.3.1 
Repetitie Thema 6 Zintuigen 
Basisstof 1 t/m 6 

 
 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Ja 1x 
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Je: 
• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• weet dat het zintuigenstelsel bestaat uit zintuigen 
• kent de 5 plekken waar de belangrijkste zintuigen liggen 
• kent de soorten prikkels waar zintuigen gevoelig voor zijn 
• kent de termen drempelwaarde, adequate prikkel, gewenning en motivatie 
• weet hoede  zintuigen werken 
• weet dat je prikkels door elkaar kan halen en je kunt wennen aan prikkels 
• kent de bouw en functies van de huid 
• kent de bouw en functies van het neusslijmvlies 
• kent de bouw en functies van de tong 
• kent de bouw en functies van de onderdelen van het oor 
• weet dat geluid uit trillingen bestaat en wordt uitgedrukt in decibel 
• kent de bouw en functies van de onderdelen van het oog, buitenkant en binnenkant 
• kent de term, werking en functie van de pupilreflex 
• weet relatie tussen vorm van de lens en scherp zien, ver weg en dichtbij: accommoderen 
• weet hoe de kringspieren en straalsgewijs lopende spieren samenwerken bij de pupilreflex 
• kent de bouw en werking van het netvlies 
• weet hoe de staafjes en de kegeltjes werken en waar ze zich bevinden 

 

 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

BI/K/11 
 

3.3.2 

Repetitie Thema 7 Stevigheid en beweging 
Basisstof 1 t/m 6 
 
De leerling: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kent termen inwendig, uitwendig en geen skelet en weet voorbeelden 
• kent de termen skelet, geraamte, beenderen, botten 
• kent de onderdelen van het skelet van de mens 
• kent de termen romp, ledematen, hoofd en bijbehorende botten 
• kent de 4 functies van het skelet 
• weet de verschillen tussen pijpbeenderen en platte beenderen 
• weet verschillen tussen beenweefsel en kraakbeenweefsel en kan deze weefsels herkennen 
• kent de termen kalk en lijmstof en de verhoudingen 
• kent de 4 typen beenverbindingen 
• kent de bouw van een gewricht, onderdelen en functies 
• weet wat de functie is van spieren en pezen t.o.v. gewrichten 
• kent de 3 typen gewrichten 
• weet dat het spierstelsel is opgebouwd uit spieren 
• weet hoe een spier is opgebouwd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

Schriftelijk 
40 minuten 

 
Nee 1x 
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• weet hoe een spier werkt 
• kent de term antagonisten en voorbeelden hiervan 
• weet dat de wervelkolom een dubbele S-vorm heeft 
• weet dat rugspieren deze vorm behouden 
• kent de term tussenwervelschijven en de functie 
• weet dat vervormde tussenwervelschijven pijn veroorzaken 
• weet de juiste lichaamshouding bij zitten en tillen 
• weet de voordelen van lichaamsbeweging 
• kent de oorzaken van spierpijn 
• kent de oorzaken van blessures 
• kent de verschijnselen van de blessures 
• weet hoe je de blessures kunnen genezen 
• weet hoe je blessures kunt voorkomen 

 

3.3.3 

Repetitie thema 8 gedrag  
Basisstof 1 t/m 5 
 
De leerling 

• De leerling kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de 
tekeningen 

• Kan omschrijven wat gedrag is en hoe gedrag wordt bestudeerd 
• Kan omschrijven waardoor gedrag wordt veroorzaakt en hierbij sleutelprikkels en supranormale 

prikkels kunnen onderscheiden 
• Kan de factoren noemen waardoor gedrag wordt bepaald en verschillende vormen van leren kunnen 

beschrijven 
• Kan typen sociaal gedrag onderscheiden 
• Kan de overeenkomsten en de verschillen noemen tussen gedrag van mensen en gedrag van dieren 

 
 

 
 
 
 
 
 

      BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/8 

Schriftelijk 
40 

minuten 
 

nee 1x 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  
 

Oriëntatie op leren en werken  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/2  
 

Basisvaardigheden  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/3  
 

Leervaardigheden in het vak 
biologie  

x x x B/K/GT  
 

B/K/GT  
 

 



PTA MAVO     
 

CURSUSJAAR 2020-2021 

 

BI/K/4  
 

Cellen staan aan de basis  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/5  
 

Schimmels en bacteriën: nuttig 
en soms schadelijk  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/6  
 

Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/7  
 

Mensen beïnvloeden hun 
omgeving  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/8  
 

Houding, beweging en conditie  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/9  
 

Het lichaam in stand houden: 
voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en 
uitscheiding  
 

x x x B/K/GT  
  B/K/GT  

 

BI/K/10  
 

Bescherming  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/11  
 

Reageren op prikkels  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/12  
 

Van generatie op generatie  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/13  
 

Erfelijkheid en evolutie  
 

 x x GT  
 

K  
 

GT  
 

BI/V/1  
 

Bescherming en antistoffen  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/2  
 

Gedrag bij mens en dier  
 

  x GT  
 

 GT  
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BI/V/3  
 

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie  
 

  x  GT  
 

 

BI/V/4  
 

Vaardigheden in samenhang  
 

  x GT  
 

 GT  
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Leerweg: MAVO Klas: 4    

Vak: Biologie Methode: Biologie voor Jou 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

4.1.1 

Repetitie Thema 1 Planten 
Basisstof 1 t/m 7 

Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kan uitleggen wat geslachtelijke voortplanting is 
• weet dat geslachtelijke voortplanting nieuwe genencombinaties geeft 
• kan uitleggen wat ongeslachtelijke voortplanting is 
• weet voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij planten 
• weet dat ongeslachtelijke voortplanting dezelfde genencombinaties geeft 
• kent de bouw en de functies van de onderdelen van een bloem 
• weet waar stuifmeel wordt gevormd 
• weet waar eicellen worden gevormd 
• kent de term eenslachtige en tweeslachtige bloemen 
• weet wat bestuiving is 
• kent de verschillen tussen insectenbloemen en windbloemen 
• kent het verschil tussen kruisbestuiving en zelfbestuiving 
• weet hoe bevruchting in zijn werk gaat 
• weet hoe zaden en vruchten ontstaan 
• weet hoe vruchten en zaden kunnen worden verspreid 
• kent de onderdelen van een zaad en de functies 
• weet wat nodig is voor ontkieming 
• weet wat nodig is voor verdere groei en ontwikkeling van de plant 
• weet hoe de levenscyclus van de plant verloopt 
• kent de termen eenjarige, tweejarige en meerjarige plant 
• weet hoe transport binnen de plant werkt 
• kent de verschillen tussen hout- en bastvaten, in bouw, ligging en functie 
• kent de bouw en functies van de wortel(haren), stengels en bladeren 
• weet waarom, waar en welke reservestoffen worden opgeslagen 
• weet waardoor de plant zijn stevigheid krijgt 
• kent de manieren van bescherming tegen verdamping 
• je kent het doel van stofwisseling 
• weet wanneer stofwisseling plaats vindt 
• weet de verschillen tussen organische en anorganische stoffen en kan voorbeelden noemen 
• weet wat een reactie is 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/6 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten Ja 1x 
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• weet wat enzymen zijn, wat ze doen en hoe ze werken 
• kent het doel van fotosynthese 
• weet hoe en waar fotosynthese werkt en kan dit in formule noteren 
• weet wanneer fotosynthese plaatsvindt 
• weet hoe een plant stoffen opneemt 
• weet in welke organische stoffen glucose wordt omgezet en waar deze voor worden gebruikt 
• kent de term assimilatie 
• weet welke stoffen de plant gebruikt als bouwstoffen 
• weet welke stoffen de plant gebruikt als brandstoffen 
• kent het doel van verbranding 
• weet hoe verbranding werkt en kan dit in formule noteren 
• weet welke stoffen verbrand kunnen worden 
• weet wanneer en bij wie verbranding plaatsvindt 

 

 

4.1.2 

Repetitie Thema 2 Ecologie 
Basisstof 1 t/m 6 

Je:  
• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kan uitleggen wat ecologie betekent 
• kent de termen leefomgeving en milieu m.b.t. ecologie 
• weet het verschil tussen levende en levenloze natuur en kan voorbeelden noemen 
• kent de termen individu, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem 
• weet wat een voedselketen is en kan er zelf een opstellen 
• kent de termen planteneter, vleeseter en alleseter 
• kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn en plaatst deze in een kringloop 
• begrijpt dat stoffen in een kringloop steeds doorgegeven worden 
• kent de verschillen in vorm tussen water- en landdieren 
• herkent een zool-, teen- en topganger (hoefganger) 
• kent de 5 verschillende pootvormen bij vogels en hun functie 
• kent de 5 verschillende snavelvormen en hun functie 
• kan poot- en snavelvorm aan elkaar linken 
• kent aanpassingen van planten m.b.t. temperatuur, licht en water 
• kent de koolstofkringloop 
• kent de piramide van aantallen en van biomassa 

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 

Schriftelijk 
40 minuten Ja 1x 
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 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

4.2.1 

Repetitie Thema 3 Mens en Milieu 
Basisstof 1 t/m 7 

Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• weet welke stoffen het milieu levert aan de mens 
• weet op welke 3 manieren de mens het milieu kan beïnvloeden 
• kent de termen vervuiling, uitputting en en aantasting 
• kent de voornaamste oorzaken van milieuproblemen 
• kent de gevolgen van milieuproblemen 
• kent de term horizonvervuiling 
• weet wat voedingsgewassen en landbouwhuisdieren zijn en hoe deze groeien / worden gehouden 
• kent de termen veredeling, kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie 
• weet op welke manieren ziekten en plagen kunnen worden bestreden 
• kent de voor- en nadelen van de methoden 
• kent de term accumulatie 
• kent de typen landbouwbedrijven in Nederland 
• kent de voor- en nadelen van de typen landbouwbedrijven 
• kent de term verzuring en zure regen, de oorzaken en gevolgen 
• kent de term broeikaseffect en versterkt broeikaseffect, de oorzaken en gevolgen 
• kent de termen oppervlaktewater, grondwater, bodemvocht 
• kan uitleggen wat het zelfreinigend vermogen is en hoe het werkt 
• weet wat overbemesting is, hoe het ontstaat en de gevolgen 
• weet wat waterbloei is, hoe het ontstaat en de gevolgen 
• kent oorzaak en gevolg van vervuiling met chemische afvalstoffen 
• kent termen vervuiling en verspilling, m.b.t. drinkwater 
• weet hoe waterzuivering in zijn werk gaat 
• kent de termen ontbossing, erosie, humuslaag, kaalkap, verdroging, kanaliseren, bodemsanering 
• weet dat giftig lood vroeger in benzine voorkwam 
• weet welke soorten afval gescheiden ingeleverd kunnen worden 
• kent de term recyclen en composteren 
• kent de termen verbranden en storten, m.b.t. afval 

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/7 

Schriftelijk 
40 minuten Ja 1x 
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4.2.2 

Repetitie Thema 4 Voeding en vertering 
Basisstof 1 t/m 6 
 
Je : 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• weet dat bacteriën en schimmels voedsel bederven 
• weet hoe melk bederft 
• weet het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren 
• weet dat met bacteriën en schimmels voedsel gemaakt kan worden 
• weet hier voorbeelden van te noemen 
• weet hoe brood, bier en wijn wordt gemaakt 
• kent de termen voedselvergiftiging en salmonella 
• kent de wijzen van conserveren van voedsel 
• weet wat additieven zijn en kan kunstmatige en natuurlijke noemen 
• weet wat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen zijn 
• weet wat voedingsstoffen en voedingsvezels zijn 
• weet wat bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en beschermende stoffen zijn en kent 

voorbeelden 
• kent de soorten voedingsstoffen eiwitten, vetten, koolhydraten, water, mineralen, vitamines 
• weet hoe je zetmeel kunt aantonen 
• weet wat gezonde voeding is en kent de adviezen 
• kent de schijf van 5 en de verhoudingen 
• hebt in de les je bmi bepaald 
• kent de organen van het verteringsstelsel en de werking ervan 
• weet wat verteren is 
• weet hoe verteringssappen helpen 
• weet wat darmperistaltiek is en de 3 functies 
• kent de bouw en functies van het gebit van de tanden en kiezen 
• weet hoe je het gebit verzorgt 
• weet hoe tandproblemen kunnen ontstaan 
• kent de voeding, vertering en bouw van de tanden en kiezen  van planteneters, vleeseters en 

alleseters 
 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten Ja 1x 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

4.3.1 
Repetitie Thema 5 Gaswisseling 
Basisstof 1 t/m 4 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 

Schriftelijk 
40 minuten ja 1x 
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Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• kan uitleggen wat gaswisseling betekent 
• weet de ademhalingsorganen van insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren 
• kent de onderdelen van het ademhalingsstelsel van de mens en de functies 
• weet waar trilhaarcellen zich bevinden en wat ze doen 
• weet hoe in- en uitademen in zijn werk gaat 
• kent de verschillen tussen buik- en ribademhaling 
• kent de aandoeningen aan de longen en luchtwegen en de oorzaken 

 

BI/K/9 

4.3.2 

Repetitie Thema 6 Transport 
Basisstof 1 t/m 5 
 
Je: 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 
• weet waar bloed uit bestaat en in welke verhouding 
• weet wat er in bloedplasma wordt vervoerd 
• kent de bouw en functie van rode bloedcellen en weet waar ze worden gemaakt 
• kent de bouw en functie van witte bloedcellen en weet welke 2 typen er zijn 
• weet wat leukemie inhoudt 
• kent de bouw en functie van bloedplaatjes 
• kan uitleggen hoe bloedstolling werkt 
• weet wat hemofilie inhoudt 
• weet dat het bloedvatenstelsel bestaat uit bloedvaten en het hart 
• weet de verschillen en weg van de grote en kleine bloedsomloop 
• kent de term dubbele bloedsomloop 
• weet wat slagaders, haarvaten en aders zijn en de bouw ervan 
• kent de bouw en de functies van de onderdelen van het hart 
• weet hoe het hart werkt (de 3 fasen) 
• kent de hart- en vaatziekten, de oorzaken, gevolgen en oplossingen 
• weet wat weefselvloeistof, lymfe, lymfevaten en lymfeknopen zijn en wat ze doen  

 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

Schriftelijk 
40 minuten Ja 1x 

4.3.3 

Thema 7 Opslag, uitscheiding en bescherming 
Basisstof 1 t/m 6 

Je : 

• kent de basisstoffen van dit thema: de feiten, de begrippen, de schema’s en de tekeningen 

BI/K/1 
BI/K/2 
BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/9 

BI/K/10 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 
 1x 
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• weet wat het inwendig milieu is, waaruit het bestaat en hoe het in stand wordt gehouden en door 
welke organen dat gebeurt 

• kent de functies van de lever en kan deze toelichten 
• kent de leverslagader, leverader, poortader en de functies 
• kent de bouw van de nieren en urinewegen, de functies en de werking  
• kent de oorzaken van de wisselende samenstelling van urine 
• kent de onderdelen en de functie van de huid 
• weet hoe de huid helpt bij een constante lichaamstemperatuur (te warm of te koud) 
• weet de oorzaken van klappertanden, rillen en kippenvel 
• kent de termen ziekteverwekkers,, lichaamsvreemde stoffen, antigenen, infectie 
• weet hoe koorts en antistoffen werken 
• kent de termen immuun, natuurlijke immuniteit, kunstmatige immuniteit 
• kent de termen vaccinatie, vaccin, inenting 

 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

BI/K/1  
 

Oriëntatie op leren en werken  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/2  
 

Basisvaardigheden  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/3  
 

Leervaardigheden in het vak 
biologie  
 

x x x B/K/GT  
 

B/K/GT  
 

 

BI/K/4  
 

Cellen staan aan de basis  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/5  
 

Schimmels en bacteriën: nuttig 
en soms schadelijk  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/6  
 

Planten en dieren en hun 
samenhang: de eigen omgeving 
verkend  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
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BI/K/7  
 

Mensen beïnvloeden hun 
omgeving  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/8  
 

Houding, beweging en conditie  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/9  
 

Het lichaam in stand houden: 
voeding en genotmiddelen, 
energie, transport en 
uitscheiding  
 

x x x B/K/GT  
  B/K/GT  

 

BI/K/10  
 

Bescherming  
 

x x x  B/K/GT  
 

 

BI/K/11  
 

Reageren op prikkels  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/12  
 

Van generatie op generatie  
 

x x x B/K/GT  
 

 B/K/GT  
 

BI/K/13  
 

Erfelijkheid en evolutie  
 

 x x GT  
 

K  
 

GT  
 

BI/V/1  
 

Bescherming en antistoffen  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/2  
 

Gedrag bij mens en dier  
 

  x GT  
 

 GT  
 

BI/V/3  
 

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie  
 

  x  GT  
 

 

BI/V/4  
 

Vaardigheden in samenhang  
 

  x GT  
 

 GT  
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Leerweg: Mavo Klas: 3    

Vak: Dienstverlening & producten Methode: MIXED 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 
Eenheden 

* 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 

3.1.1 

Organiseren van een activiteit (blok 1 t/m 3) 
 
Blok 1: Opdrachten aannemen 

 
 
Blok 2: Activiteiten onderzoeken 

 
 

P/DP/1.1.1 
P/DP/1.1.2 
P/DP/1.2.1 

Digitaal  
40 min. 

Ja  
(alleen de 

toets) 
1 
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Blok 3: Activiteiten opzetten 

 
 
 
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 1-3 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map 
 

 

 
3.1.2 

 

Organiseren van een activiteit (blok 4 t/m 6) 
 
Blok 4: Benodigdheden regelen 

 
 
Blok 5: Geldzaken en evaluatie 

 
 
Blok 6: Gastvrijheid en werkuitvoering 

 
 
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 4-6 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map 

 

P/DP/1.2.2 
P/DP/1.2.3 
P/DP/1.2.4 
P/DP/1.3.4 
P/DP/1.3.5 

Digitaal  
40 min. 

Ja  
(alleen de 

toets)  
1 
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3.2.1 

 
Organiseren van een activiteit (blok 7 & 8) 
 
Blok 7: Schoonmaak en afval 

 
 
Blok 8: Veiligheid tijdens activiteiten 

 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 7-8 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map 

 

P/DP/1.3.1 
P/DP/1.3.2 
P/DP/1.3.3 
P/DP/1.4.1-

6 
 

Digitaal  
40 min. 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 

 
 

 
 
 

3.2.2 

Multimediale producten maken (blok 1 t/m 3) 
 
Blok 1: Digitaal ontwerp 

 
 
Blok 2: Website ontwikkelen 

P/DP/4.1 
P/DP/4.3 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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Blok 3: Website maken 

 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 1-3 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map 

 

3.2.3 

 
In de tweede periode hebben we de module Organiseren van een activiteit afgesloten. 
In de toetsweek maken we een aantal opdrachten over deze module in examenstijl . 
 

P/DP/1 Theoretisch 
en praktisch Nee  1 

 
 
     

3.3.1 

 
Multimediaal product maken (blok 4 t/m 6) 
 
Blok 4: Apps ontwerpen en maken 

 
 
 
Blok 5: Filmtechniek 

P/DP/4.2 
P/DP/4.4 

Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 
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Blok 6: Script, storyboard en draaischema 

 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 4-6 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map 

3.3.2 

Maken en verbeteren van een product (blok 7 & 8) 
 
Blok 7: Filmen 

 
 
Blok 8: Monteren 

 
 
 
Beoordeling:  
De beoordeling over onderstaande onderdelen bestaat uit drie onderdelen: 

• Een beoordeling voor de theorietoets over blok 7-8 
• Een beoordeling voor de door de leerling met uitwerkingen gevulde map 

 

P/DP/4.2 
Digitaal en 
praktisch -  
doorlopend 

Ja 
(alleen de 
minitoets) 

1 

3.3.3  P/DP/4 Theoretisch 
en praktisch Nee 1 



PTA MAVO     
 

CURSUSJAAR 2020-2021 

In de derde periode hebben we de module Multimediaal product maken afgesloten. In 
de toetsweek maken we een aantal opdrachten over deze module in examenstijl. 
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Leerweg: TL  Klas: 3    

Vak: Duits  Methode: Trabi Tour  

Perioden
r 

Rapportn
r  

Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 

Examen- 
Eenheden * Soort + 

tijd 
Herkan
s-baar? Weging 

3.1.1. 

Een filmpje maken (tot 10 minuten) over een zelfgekozen onderwerp in het Duits K1 
K2 
K3 
K6 
V4 

Traject nee 2 

3.1.2. 

Beoordeling van een zelfgeschrevene Duitse tekst en de bijhorende presentatie door 
andere medeleerlingen (groepen) met een door hen zelf ontwikkelde beordeelingslijst 

K1 
K2 
K3 
K5 
V4 

Mondeling 20 
min  nee 1 

3.1.3. 

Verschillende literarische teksten lezen en bijhorende open vragen beantwoorden (A2 
/ B1 Niveau) 

K2 
K3 
K4 

V1, V4 

Schriftelijk 
40 min nee 2 

 Einde rapportperiode 1     

3.2.3. 

Syntaxis in het Duits, de hulpwerkwoorden haben en sein, zwake werkwoorden en 
uitzonderingen + Duitse modale werkwoorden in verschillende contexten  

K2 
K3 
K6 
K7 

V1, V4 

Schriftelijk 
40 min nee 2 

 Einde rapportperiode 2. 
 

    

3.3.1. Schrijven van een persoonlijke brief in het Duits aan een duitse, zwitserse of 
oosterijkse persoonlijkheid (150 woorden) 

K1 
K2 
K3 
K7 

V3 t/m V5 

Schriftelijk 
40 min nee 2 
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3.3.2. Opstelling van een persoonlijke portfolio over een onderwerp uit de duitstaalige 
cultuur, literatuur, maatschappij, politiek, economie of geschiedenis 

K1 t/m K7 
V1, V3 t/m V5 Traject nee 2 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
  

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op 
SE  

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken x x x  B, K, GT  

MVT/K/2 Basisvaardigheden x x x  B, K, GT  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
moderne vreemde talen 

x x x B, K, GT B, K, GT  

MVT/K/4 Leesvaardigheid x x       x B, K, GT   

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid x x       x  B, K, GT   

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid x x x  B, K, GT  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid x x x  B, K, GT  

MVT/V/1 Leesvaardigheid    GT   

MVT/V/3 Kennis van land en 
samenleving 

   GT   

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

    GT  

MVT/V/5 Vaardigheden in samenleving    GT   
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Leerweg: TL  Klas: 4  2021 + 2022   
Vak: Duits  Methode: Trabi Tour 

Perioden
r 

Rapportn
r  

Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 

Examen- 
Eenheden 

* Soort + 
tijd 

Herkan
s-baar? Weging 

4.1.1. 
Duitse literatuur en cultuur I : Kenis over DDR + een literarisch boek over de DDR, 
verschillende opdrachten   

K1 t/m K7 
V3, V4, V5 
 

Traject  Nee 2 

4.1.2. 

Duitse literatuur en cultuur II: DDR en literarisch boek, mondelinge overhooring  K2 
K3 
K4 
K7 

V3, V4, 
V5 

Mondeling 
15 min  Nee 2 

4.1.3. 

Een filmpje maken (tot 10 minuten) over een zelfgekozen onderwerp in het Duits K1 
K2 
K3 
K6 
V4 

Traject nee 2 

4.1.4. 

Beoordeling van een zelfgeschrevene Duitse tekst en de bijhorende presentatie door andere 
medeleerlingen (groepen) met een door hen zelf ontwikkelde beordeelingslijst 

K1 
K2 
K3 
K5 
V4 

Mondeling 
20 min  nee 1 

 Einde rapportperiode 1     

4.2.1. Ontwerpen van een lesuur (inc. lesmateriaal, opdrachten) Duits voor je klasgenoten. Jij doet 
en kijkt opdrachten van een andere klasgenot na 

K1 t/m K7 
V3  
V4 
V5 

 

Traject Nee 2 

4.2.2. 
Een Essay schrijven over een duitstaalige film met een zelf ontwikkelde onderzoeksvraag K3 

K5 Traject Nee 2 
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K7 
V1, V4 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

4.3.3. Leesvaardigheid III: Proefexamen 

K3 
K4 
K5 

V1, V4 

Schriftelijk 
90 tot 120 

min 
Ja 2 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 
 
  

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op 
SE  

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken x x x  B, K, GT  

MVT/K/2 Basisvaardigheden x x x  B, K, GT  

MVT/K/3 Leervaardigheden in de 
moderne vreemde talen 

x x x B, K, GT B, K, GT  

MVT/K/4 Leesvaardigheid x x       x B, K, GT   

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid x x       x  B, K, GT   

MVT/K/6 Gespreksvaardigheid x x x  B, K, GT  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid x x x  B, K, GT  

MVT/V/1 Leesvaardigheid    GT   

MVT/V/3 Kennis van land en 
samenleving 

   GT   

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie 

    GT  

MVT/V/5 Vaardigheden in samenleving    GT   
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Leerweg: TL  Klas: 3    

Vak: Economie  Methode: Pincode 6e editie 
Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
 

    

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

      

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

3.3.4 
Toets proefexamen economie 
De leerling 

 Kan de samengestelde leerstof van hoofdstuk 1 t/m 8 toepassen tijdens een repetitie.  

 
 Nee 2X 

Einde rapportperiode 3. 
Einde School examenperiode 1. 

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 
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EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
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Leerweg: GT  Klas: 4    

Vak: Economie  Methode: Pincode 
Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
4.1.1 

 

H1 Verdien je genoeg? (t/m blz. 37) 
 
De leerling 

 kan uitleggen wat de betekenis is van primaire behoeften, middelen, schaars, secondaire behoeften, vrije 
goederen, welvaart, zelfvoorziening, koopkracht, inflatie en reserveren. 

 kan het verschil uitleggen tussen commerciële- en ideële reclame, soorten inkomens en soorten uitgave. 
 kan een voorbeeld geven van de soorten inkomsten en uitgaven. 
 kan prioriteiten stellen 
 kan de marketingmix toepassen.  
 Kan de verschillende inkomsten benoemen en de daarbij behorende profijten bij benoemen. 

 
 kan rekenen met procenten, begroting, een budget, tijd, inflatie, indexcijfers en loon-prijs spiraal 

 
 

EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/V/2 

 

Schriftelijk, 
40 min. Ja 1X 

4.1.2 

H2 Geld moet rollen? (t/m blz. 69) 
 
De leerling 

 kan uitleggen wat de betekenis is van consumer power, deugdelijk product, huurtoeslag en milieuschade. 
 kan het verschil uitleggen tussen de verschillende consumenten rechten. 
 Kan beoordelen wat de verschillen zijn tussen het kopen en het huren van een huis. 
 kan een voorbeeld geven bij de verschillende spaarmotieven en leningen 
 Kan uitleggen welke geldfuncties er zijn. 
 kan uitleggen wat de betekenis is van krediet, kredietkosten, beleggen 

 
 kan rekenen met procentuele stijgingen, verschillende gewichten, een begroting en reserves. 
 kan rekenen met een banksaldo, enkelvoudige rente, samengestelde rente, kredietkosten en wisselkoers. 

  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten Ja 1X 

4.2.1 

H3 We gaan voor winst (t/m blz. 103) 
De leerling 

 Kan uiteggen wat de betekenis is van variabele kosten, vaste lasten, transparante markt, abstracte markt, 
maximum prijs, minimum prijs 

 Kan de productie factoren benoemen en categoriseren.  
 Kan een voorbeeld geven bij MVO ondernemen.  
 Kan de verschillende markten opnoemen en de verschillen tussen deze markten benoemen.  
 Heeft inzicht in waarin bedrijven geld investeren.  
 Kan aan de hand van de evenwichtsprijs de evenwichtshoeveelheid berekenen. En andersom. 
 Kan rekenen met toegevoegde waarde en weet hoe deze ontstaat.  
 Kan de arbeidsproductiviteit en productiecapaciteit berekenen en heeft inzicht hoe hij deze kan verhogen.  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/K/8 
EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten Ja 1X 
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 Kan zowel de consumentenprijs van een product, als de netto winst van een bedrijf berekenen.  
 Kan het marktaandeel berekenen. 

 

 
 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

4.2.2 

H4 Aan het werk! (t/m blz. 133) 
 
De leerling 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van inkomsten belasting, vennootschapsbelasting, (krappe) 
arbeidsmarkt en werkeloosheid. 

 Kan de verschillende ondernemingsvormen benoemen en de verschillen tussen deze ondernemingen 
aanduiden.  

 Kan de verschillende werkeloosheden benoemen en bij elk een voorbeeld geven.  
 Kan benoemen welke gevolgen het heeft bij werkeloosheid.  
 Kan de verschillende wetten benoemen en heeft inzicht in wat deze wetten inhouden. 
 Kan benoemen welke mensen tot de arbeidsmarkt behoren en kan dit aflezen aan de hand van de 

participatie graad of de beroepsbevolking.  
 Heeft inzicht hoe een concurrentie positie ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn. 
 Kan de productiesectoren onderscheiden en beroepen categoriseren binnen deze sectoren.  

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4A 
EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/5B 
EC/V/2 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten Ja 1X 

4.2.3 

H5 Kan de overheid dat regelen? ( t/m blz. 167) 
 
De leerling 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van planeconomie, vrijemarkt economie, sociale markteconomie, 
directe belasting, indirecte belasting 

 Weet hoe de Nederlandse verzorgingsstaat werkt en kan de bijbehorende verzekeringen benoemen en 
uitleggen.  

 Heeft inzicht in hoe de marktwerking in elkaar steekt.  
 Kan beoordelen aan de hand van actieve bevolking, inactieve bevolking en vergrijzing de 

verzorgingsstaat houd baar is.  
 Kan uitleggen wat het verschil is tussen de collectieve sector en de particuliere sector. Tevens kan de 

leerling uitleggen wat privatiseren is. 
 Kan de rijksbegroting aflezen en heeft inzicht of het land een begrotingsoverschot/tekort heeft en wat dit 

voor een gevolgen heeft op de staatschuld.  
  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 

EC/K/4B 
EC/K/5A 
EC/K/6 
EC/V/2 

 
 
 
 

Schriftelijk, 
40 minuten Ja  1X 

4.3.1 

H6 De overheid en ons inkomen. (t/m blz. 199) 
 
De leerling 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van economische groei, recessie, progressief belastingstelsel en 
loonheffing. 

 Kan de rijksbegroting aflezen en heeft inzicht of het land een begrotingsoverschot/tekort heeft en wat dit 
voor een gevolgen heeft op de staatschuld.  

 Kan uitrekenen hoeveel belasting een persoon moet afdragen in box 1. De leerling maakt hierbij gebruik 
van de begrippen inkomsten belasting, aftrekposten en eigenwonigforfait.  

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 
EC/V/2 

 
 
 

Schriftelijk, 
40 min. Ja 1X 
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 Kan uitrekenen hoeveel belasting een persoon moet afdragen in box 3. De leerling maakt hierbij gebruik 
van vermogensrendementsheffing, heffingskorting en heffingsvrij vermogen.  

 Kan uitleggen wat een draagkrachtbeginsel en een solidariteit beginsel inhoud. 
 Kan uitleggen wat een profijtbeginsel is en heeft inzicht waartoe motorrijtuigenbelasting hoort.  
 Heeft inzicht op inkomensverdeling en maakt daarbij gebruik van de begrippen nivellering en 

denivellering.  
 

 
 
 
 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

4.3.2 

H7 Nederland handelsland (t/m blz. 231) 
 
De leerling 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van wederuitvoer, interne markt, globalisering, internationale 
arbeidsverdeling en internationale concurrentie positie.   

 Kan de import en exportquote berekenen en kan uitleggeen wat deze begrippen inhouden.  
 Kan het verschil tussen een open en gesloten economie benoemen. 
 Kan benoemen waarom een land moet exporteren.  
 Kan een betalingsbalans aflezen/opstellen en kan vervolgens beoordelen of een overschot of tekort op de 

balans is. 
 Kan de privileges benoemen die gepaard gaan met het lidmaatschap van de EU.  
 Kan de verschillende protectie maatregelen benoemen en bij elk van deze protectie maatregel een 

voorbeeld geven. 
 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 
EC/K/7 
EC/K/8 
EC/V/2 

Schriftelijk, 
40 minuten Ja 1X 

4.3.3 

H8 Welvaart wereldwijd? (t/m blz. ) 
 
De leerling 

 Kan uitleggen wat de betekenis is van een monocultuur, ruilvoet, grondstoffenovereenkomsten, bilaterale 
hulp en fairtrade.  

 Kan het inkomen per hoofd berekenen. En daarbij de kanttekening van welvaart aangeven.  
 Kan benoemen met welke factoren een ontwikkelingsland te maken heeft. 
 Kan uitleggen hoe een ontwikkelingsland tot stand komt. 
 Heeft inzicht hoe de vicieuze cirkel gaat en hoe hij onderbroken kan worden.  
 Kan uitleggen wat een microkrediet is en wie hiervoor in aanmerking komen. 

 

 
EC/K/1 
EC/K/2 
EC/K/3 
EC/K/6 
EC/K/7 
EC/V/2 

 

Schriftelijk, 
40 minuten. Ja 1X 

Einde rapportperiode 3 

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  
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EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X  BB – KB - GT  

EC/K/2 Basisvaardigheden X X X  BB – KB - GT  

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak 
economie 

X X X BB – KB - GT BB – KB - GT  

EC/K/4A Consumptie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/4B Consumptie en 
consumentenorganisaties 

X X X  BB – KB - GT  

EC/K/5A Arbeid en productie X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/5B Arbeid en bedrijfsleven X X X  BB – KB - GT  

EC/K/6 Overheid en bestuur X X X GT BB-KB GT 

EC/K/7 Internationale ontwikkelingen X X X BB – KB - GT  BB – KB - GT 

EC/K/8 Natuur en milieu X X X  BB – KB - GT  

EC/V/1 Verrijkingsstof   X GT  GT 

EC/V/2 Verwerven, verwerken en verstrekken 
van informatie 

  X  GT  

EC/V/3 Vaardigheden in samenhang   X GT  GT 
 
 

  



PTA MAVO     
 

CURSUSJAAR 2020-2021 

 

Leerweg: Theoretische Leerweg Klas: 3    

Vak: Engels Methode: All Right 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? 

Weging SE? 

 
 
In het 3e jaar zijn er geen Schoolexamentoetsen. Wel toetsen die meetellen voor de overgang. 
 

Leerweg:  Theoretische  Klas: M4    

Vak: Geschiedenis  Methode: Memo 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

4.1.1 

H2 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 §1 t/m §7 
Je kan: 
-de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 121 t/m 123) + de 
historische vaardigheden achter in je tekstboek toepassen (blz. 143). 
-De begrippen, personen, gebeurtenissen van staatsinrichting toepassen op deze periode.  
-De belangrijke historische personen beschrijven en in de juiste tijd / context plaatsen. 
-de staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode herkennen.  
-de begrippen van dit hoofdstuk beschrijven, herkennen en de kennis toepassen. 
-de jaartallen van dit hoofdstuk koppelen aan gebeurtenissen en in de chronologische 
tijdsvolgorde plaatsen. 
-het Von Schlieffenplan beschrijven en herkennen 
-de onbeperkte duikbotenoorlog beschrijven en herkennen   
-De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog herkennen en 
beschrijven. 
-oorzaken: militarisme, kolonialisme, industrialisatie moderne (wapen)technieken, 
bondgenootschappen, vijandbeelden.  
-aanleiding; moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije in Sarajevo 
- verloop: aanvankelijk enthousiasme/vrijwilligers/aanvalsplan van 
Duitsland/loopgravenoorlog in Noord Frankrijk en België. 

GS/K/3  
GS/K/10  
 

 
 

Schriftelijk 
40 

minuten 
 
 

Nee 1X 
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- de bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen, noemen en 
beschrijven. 
-De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste 
tijdsgewricht plaatsen en toepassen. 
 

4.1.2 
 

H1 Democratisering van Nederland 1848-1919 §1 t/m §7 
Je kan: 
-de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 121 t/m 123) + de 
historische vaardigheden achter in je tekstboek toepassen (blz. 143). 
-De belangrijke historische personen beschrijven en in de juiste tijd / context plaatsen. 
-de begrippen van dit hoofdstuk beschrijven, herkennen en de kennis toepassen. 
-de jaartallen van dit hoofdstuk koppelen aan gebeurtenissen en in de chronologische 
tijdsvolgorde plaatsen. 
- de Nederlandse parlementaire democratie herkennen en beschrijven. 
- het verschil in bevoegdheden tussen Eerste en Tweede Kamer herkennen en beschrijven.  
- bevoegdheden van het parlement noemen: recht van amendement, budget, enquête, 
initiatief en interpellatie. 
- politieke organisaties herkennen van liberalen, socialisten, confessionelen en feministen 
aan het eind van de 19e eeuw en begin 20e eeuw en hun voormannen/-vrouwen herkennen 
en noemen. 
- uitleggen wat deze politieke organisaties hebben bijgedragen aan de democratisering van 
het politieke bestel in Nederland.  
- de groepen noemen die streven naar algemeen kiesrecht.  
- het streven naar emancipatie door vrouwen en katholieken herkennen en beschrijven.  
- uitleggen waarom bepaalde groepen zich eind 19e eeuw, begin 20e eeuw aangetrokken 
voelden tot liberalisme, socialisme, christelijke politiek wel feminisme. 
- uitleggen waarom evenredige vertegenwoordiging democratischer is dan het 
districtenstelsel, de kiesdeler 
- het verschil uitleggen tussen actief en passief kiesrecht. 
- de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs verklaren. 
- de Pacificatie van 1917 herkennen en beschrijven 
- het ontstaan van de verzuiling in de politiek, de media, het onderwijs, de vakbonden etc. 
herkennen en beschrijven. 
-de bevoegdheden van het parlement, de Eerste en de Tweede Kamer herkennen en 
beschrijven.  
- de drie lagen van de overheid herkennen en noemen: Rijk, Provincie en Gemeente  

GS/K/3  
GS/K/5  

 

Schriftelijk 
80 

minuten 
Ja 2X 



PTA MAVO     
 

CURSUSJAAR 2020-2021 

- de vorming van een regering herkennen en beschrijven (formatie, coalitie, regeerakkoord) 
- de belangrijkste stappen herkennen en beschrijven van wetsvoorstel tot wet: minister, 
wetsvoorstel, Tweede Kamer, Eerste Kamer, handtekening koningin.)  
- de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht herkennen en 
beschrijven. 
- de rechtsstaat herkennen en beschrijven: onafhankelijke rechtspraak, gelijkstelling van alle 
burgers, rechtsbijstand, nationale Ombudsman 
- onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten 
- enkele klassieke grondrechten noemen ( bescherming tegen de overheid) vrijheid van 
godsdienst, vrijheid van meningsuiting,  
-enkele sociale grondrechten noemen ( bescherming door de overheid)  
-recht op bestaanszekerheid, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op 
woongelegenheid. 
-verzuiling omschrijven en herkennen.  
- rooms-katholieken en protestanten  
(confessionelen)/ socialisten (sociaal- democraten) liberalen uit elkaar halen. 
- emancipatie van arbeiders (vakbonden) en vrouwen (de Eerste Feministische Golf) 
uitleggen. 
- algemeen kiesrecht (actief en passief kiesrecht)/ schoolstrijd 
- Aletta Jacobs, P.J. Troelstra, A. Kuyper kennen en begrijpen waarom we hun verhaal 
moeten kennen. 
-sociaal-economische veranderingen: beginnende industrialisatie / modern-imperialisme 
(grondstoffen en afzetmarkten) / verstedelijking / kinderarbeid / sociale kwestie / van 
liefdadigheid naar sociale wetgeving (zoals Armenwet, Kinderwetje van Van Houten, 
Ongevallenwet, Woningwet)  
-kenmerkende veranderingen, gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland ten 
tijde van de industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw noemen, herkennen, 
beschrijven en toepassen  
-kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, voor tijdens en na 1848 
herkennen, beschrijven en in het juiste tijdsgewricht plaatsen  
-veranderingen herkennen en beschrijven in de bevoegdheden van parlement / 
volksvertegenwoordiging/ Staten-Generaal/ Eerste en Tweede Kamer die in 1848 tot stand 
kwamen  
-opvattingen van politieke en maatschappelijke organisaties van liberalen, socialisten, 
confessionelen en feministen aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw 
en enkele van hun voormannen en -vrouwen herkennen  
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-Uitleggen waarom bepaalde groepen in de samenleving aan het eind van de 19e eeuw zich 
tot liberalisme, socialisme, christelijk politiek denken en/of feminisme aangetrokken voelden.  
-beschrijven hoe de toenemende politieke en maatschappelijke participatie van burgerij, 
protestanten, rooms-katholieken, arbeiders en vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw 
leidde tot bewustwording van eigen identiteit en tot (verdere) emancipatie van deze groepen  
-Het conflict tussen Willem III en het parlement als gevolg van de Luxemburgse kwestie 
(1866-1867)beschrijven. 
-koning Willem III kennen 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

 
 
 
 

4.2.1 

 
 
 
 
H3 Interbellum, herstel en crisis 1918-1939 §1 t/m §7 + Verrijkingsdeel De Sovjet Unie 
Je kan: 
-de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 121 t/m 123) + de 
historische vaardigheden achter in je tekstboek toepassen (blz. 143). 
-De begrippen, personen, gebeurtenissen van staatsinrichting toepassen op deze periode.  
-De belangrijke historische personen beschrijven en in de juiste tijd / context plaatsen. 
-de staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode herkennen. 
-de begrippen van dit hoofdstuk beschrijven, herkennen en de kennis toepassen. 
-de jaartallen van dit hoofdstuk koppelen aan gebeurtenissen en in de chronologische 
tijdsvolgorde plaatsen. 
-enkele bepalingen van de Vrede van Versailles herkennen en noemen 
- strafbepalingen voor Duitsland: 
- herstelbetalingen, gebiedsafstand, demilitarisatie 
- ontstaan van de Volkenbond 
-de gevolgen van de economische crisis voor het vertrouwen in de democratie in 
Europa en in het bijzonder voor Duitsland herkennen en beschrijven 
- parlementaire democratie/ Republiek van 
Weimar 
- 1929: beurskrach op Wallstreet / wereldwijde economische crisis/ Duitsland extra zwaar 
getroffen 
- Dolkstootlegende / bezetting van het Ruhrgebied (1923) / mislukte staatsgreep door Hitler 
(1923) / opleven van de economie in Duitsland (Dawesplan, 1924) / Duitsland lid van de 
Volkenbond (1926) 

 
 
 
 
 
 

GS/K/10 
GS/K/3 
GS/V/9 

 
 
 
 
 

Schriftelijk 
40 

minuten 

 
 
 
 
 

    Ja 

 
 
 
 
 

2X 
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-Buitenlandse politiek: Lebensraum / Heim ins Reich / conferentie van München (1938) / 
Appeasementpolitiek / Anschluss (1938) / niet-aanvalsverdrag (1939)  
-de belangrijkste ontwikkelingen in Duitsland vanaf de Eerste Wereldoorlog en de 
opkomst van het nationaal-socialisme, als voorbeeld van extreemrechtse dictatuur, 
herkennen en beschrijven 
- kenmerken van nationaal-socialisme in relatie tot het fascisme in Italië */ NSDAP/ dictatuur 
- machtsovername (1933)/ afschaffing 
parlementaire democratie/ terreur/ gelijkschakeling/ totalitair/ indoctrinatie/ 
Lebensraum/ herbewapening/ gebruik maken van bestaand antisemitisme/ rassenleer/ 
rassenwetten/ discriminerende maatregelen/ vervolging van ‘niet-arische’ bevolkingsgroepen 
en van politieke tegenstanders/ concentratiekampen 
- de volgende persoon herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen - Hitler (Führer)  
- de kenmerkende gebeurtenissen, persoon en ontwikkelingen in Nederland 
herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
- crisistijd/ werkloosheid/ opkomst NSB/ stempelen/ werkverschaffingsprojecten/ gevolg van 
de economische crisis voor de democratie/ aanpassingspolitiek/ handhaving neutraliteit - 
persoon: Colijn 
Verrijkingsdeel. ‘De Sovjet- Unie 
Je kan:  
-de opkomst en de gevolgen van het communisme in de Sovjet-Unie, als voorbeeld van 
extreemlinkse dictatuur, herkennen en beschrijven. 
- Russische Revolutie/ communisme/ rol communistische partij in de Sovjet-Unie (USSR)/ 
planeconomie/ kenmerken van stalinisme: vervolging van tegenstanders, geheime politie, 
terreur, totalitair, indoctrinatie, 
censuur, showprocessen, strafkampen, zuiveringen, persoonsverheerlijking, propaganda 
- de volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen: Lenin en Stalin 

4.2.2 

H4 De Tweede Wereldoorlog 1939-1945 (§1 t/m §7+ Verrijkingsdeel Indonesië wordt 
onafhankelijk  
Je kan: 
-de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 121 t/m 123) + de 
historische vaardigheden achter in je tekstboek toepassen (blz. 143). 
-De belangrijke historische personen beschrijven en in de juiste tijd / context plaatsen. 
-De begrippen, personen, gebeurtenissen van staatsinrichting toepassen op deze periode.  
-de staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode herkennen. 
-de begrippen van dit hoofdstuk beschrijven, herkennen en de kennis toepassen. 
-de jaartallen van dit hoofdstuk koppelen aan gebeurtenissen en in de chronologische 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijk 
80 

minuten 
Ja 2X 
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tijdsvolgorde plaatsen. 
-de oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, 
noemen en Beschrijven 
- oorzaken: onvrede over armoede, werkloosheid en de 
bepalingen van het Verdrag van Versailles (wens tot revanche, meer grondgebied, 
herbewapening) versterken in Duitsland nationalistische gevoelens  
- begin: inval van Duitsland in Polen 
- verloop: Blitzkrieg, Groot-Brittannië houdt stand, 
aanval op de Sovjetunie, oorlog in Azië: Pearl Harbor, operatie Barbarossa, keerpunt: slag 
bij Stalingrad, D-Day/ tweefrontenoorlog 
- de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door: ‘moderne’ wapens en soort oorlogvoering/ 
totale oorlog/ veel slachtoffers (veel meer burgerslachtoffers dan in Eerste Wereldoorlog)/ 
bombardementen op steden/ propaganda/ censuur, massamoorden / Holocaust / gaskamers  
- afloop: Duitse overgave (mei 1945), Japanse overgave na atoombommen op Hiroshima en 
Nagasaki (aug. 1945)/ einde Tweede Wereldoorlog/ ontdekking vernietigingskampen/ 
massamoorden/ Holocaust 
- de volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen: Churchill, 
Roosevelt,Stalin 
- de bondgenootschappen van Asmogendheden en Geallieerden herkennen, noemen 
en beschrijven 
- As-mogendheden:Duitsland, Italië en Japan 
- Geallieerden: Groot-Brittannië, Sovjetunie (vanaf 1941), 
Verenigde Staten (vanaf 1941) 
- de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland 
herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en 
toepassen 
- mobilisatie/ Duitse inval (10 mei 1940) / capitulatie / bezetting/ Nederlandse regering en 
koningshuis in ballingschap/ gelijkschakeling/bombardement in Rotterdam 
NSB/ Jodenvervolging/ Februaristaking/ deportaties (via doorgangskamp Westerbork naar 
vernietigingskampen zoals Auschwitz)/ collaboratie, aanpassing en verzet/ ‘goed en fout’/ 
aantasting rechtsstaat/ gelijkschakeling/landverraders/ censuur/ gedwongen tewerkstelling/ 
razzia’s/ onderduiken/ persoonsbewijzen/ overleven in bezettingstijd/ distributiesysteem met 
bonkaarten/ operatie Market Garden / slag om Arnhem (1944) / bevrijding van NL 
hongerwinter/ bevrijding (5 mei 1945) 
- personen: Anne Frank, koningin Wilhelmina 
- jaarlijkse herdenkingen: 4 mei dodenherdenking, 5 mei Dag van de Vrijheid 

 
GS/K/10 
GS/K/3  
GS/V/1 
GS/V/9 
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Verrijkingsdeel ‘Indonesië’ 
De leerling kan: 
- de gevolgen van het nationalisme in Indonesië, als voorbeeld van nationalisme, herkennen 
en beschrijven. 
Van de Japanse bezetting tot de onafhankelijkheid van Indonesië (1942 - 1949): 
- Japanse bezetting/ houding Japan en nationalisten ten opzichte van elkaar en van 
Nederland(ers) tijdens Tweede Wereldoorlog/ jappenkampen/dwangarbeid. 
-Bevrijding van Indonesië 15 aug 1945. 
-uitroepen van Indonesische onafhankelijkheid na afloop van Tweede Wereldoorlog/ herstel 
Nederlands gezag in Indonesië / verschillen in toekomstvisie van de Nederlandse regering 
(Verenigde Staten van Indonesië als federale staat in een unie met Nederland) en van de 
-Indonesische nationalisten (Republiek Indonesië als onafhankelijke eenheidsstaat)/ het 
Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949/ nationalistische beweging en vrijheidsstrijd/ 
politionele acties/ aanwezigheid Nederlandse dienstplichtige militairen/ rol van de VN en de 
VS/ soevereiniteitsoverdracht 
-de volgende persoon herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen: Soekarno 
 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

 
 
 
 

4.3.1 

De wereld na 1945 §1 t/m §7 
Je kan: 
-de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 121 t/m 123) + de 
historische vaardigheden achter in je tekstboek toepassen (blz. 143). 
-De belangrijke historische personen beschrijven en in de juiste tijd / context plaatsen. 
-De begrippen, personen, gebeurtenissen van staatsinrichting toepassen op deze periode.  
-de staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode herkennen. 
-de begrippen van dit hoofdstuk beschrijven, herkennen en de kennis toepassen. 
-de jaartallen van dit hoofdstuk koppelen aan gebeurtenissen en in de chronologische 
tijdsvolgorde plaatsen. 
- de nieuwe machtsverhoudingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog herkennen 
en beschrijven 
Europese mogendheden verzwakt/ dekolonisatie 
- de nieuwe machtsverhoudingen tussen de Verenigde Staten (het Westen) en de 
Sovjetunie (het Oostblok) herkennen en Beschrijven 
- Koude Oorlog/ invloedssferen/ IJzeren Gordijn/ containment /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schriftelijk 
40 

minuten 

 
 
 
 

Nee 

 
 
 
 

1X 
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satellietstaten / blokkade Berlijn/ oprichting NAVO en Warschaupact/ ideologische 
tegenstelling tussen enerzijds kapitalisme en democratie, anderzijds communisme en 
dictatuur/ kernwapens als afschrikking 
- de volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen: Kennedy, 
Stalin, Chroesjtsjov, Reagan en Gorbatsjov 
- enkele gebeurtenissen uit de Koude Oorlog en het einde van de Koude Oorlog in 
relatie tot wapenwedloop en hervormingspolitiek herkennen en beschrijven 
- bouw Berlijnse Muur/ Cubacrisis/ bewapeningswedloop / Hongaarse opstand (1956) / 
Praagse lente (1968) / glasnost/ val van de Berlijnse Muur/ ineenstorting Oostblok 
- de Europese en internationale samenwerking herkennen en beschrijven - Verenigde 
Naties/ Veiligheidsraad (samenstelling, vetorecht) - EGKS/ (E)EG / 
motieven voor meer samenwerking in Europa  
-de kenmerkende gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland 
herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en 
Toepassen  
-economische veranderingen: wederopbouw / emigratie / Marshallplan/ economische groei 
en welvaartsstijging/ consumptiemaatschappij/ opbouw verzorgingsstaat/ oliecrisis/ 
werkloosheid in jaren tachtig - sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit 
vanaf de jaren zestig: amerikanisering/ gastarbeid(ers)/ migranten (uit voormalige 
Nederlandse koloniën)/jongerencultuur/ ontzuiling/ belang van de televisie/Tweede 
Feministische Golf/ toenemende democratisering/inspraak  
Personen: Drees, koningin Juliana 
De gevolgen van het einde van de Koude Oorlog en de daardoor gewijzigde 
machtsverhoudingen herkennen en Beschrijven 
- einde communistisch Oost-Europa/ einde Sovjetunie 1990-1991/ ontstaan van nieuwe 
staten/ Duitse eenwording - herlevend nationalisme in Europa 
- Verenigde Staten enige supermacht - uitbreiding en veranderde rol van de NAVO 
(bestrijding terrorisme, samenwerking met voormalige tegenstanders uit Oost-Europa) - 
terrorisme/ 11 september 2001 
- de voortgaande samenwerking en uitbreiding van de EU herkennen en de gevolgen 
van de globalisering herkennen en beschrijven 
- Europees Parlement, Europese Commissie, Raad van Ministers/ vorming EU/ invoering 
van de euro/ democratische controle/ verschil in opvatting over de mate van Europese 
eenwording/ Europese grondwet - op wereldniveau:  uitbreiding politieke, sociale en 
economische verbondenheid/ gevolgen voor dagelijks leven. 
- de kenmerkende gebeurtenissen, persoon en ontwikkelingen in Nederland in het 

 
GS/K/10 
GS/K/3 
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juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen 
- economische groei in jaren negentig/ poldermodel (overlegeconomie)/ de verzorgingsstaat 
ter discussie/ bezorgdheid over nationale cultuur (identiteit) -  
nieuwe media 
- de Nederlandse rechtsstaat/ religieuze pluriformiteit/ multiculturele samenleving/ 
secularisatie/ individualisering 
de gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en 
beschrijven.  
de Nederlandse autonomie onder druk door de verandering van EG naar EU (1993) en de 
invoering van de euro (2002): - discussie over richting EU: Europa een verzameling van 
nationale staten of een Verenigde Staten van Europa?  
democratisch tekort: relatie Europees Parlement / Europese Commissie / Raad van 
Ministers invloed op het dagelijks leven als gevolg van de voortgaande Europese 
samenwerking. Personen: koningin Beatrix, Pim Fortuyn 

4.3.2 
Moduletoets: hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 5 
Je kan: 
Alles wat genoemd is bij: 4.1.1 / 4.1.2 / 4.2.1/ 4.2.2/ 4.3.1 

 
GS/K/5  
GS/K/10 
GS/K/3 

Schriftelijk 
80 

minuten 
Nee 2X 

 Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  CE  moet op SE  mag op SE  

GS/K/1  
 

Oriëntatie op leren en werken  
 

 GT 
 

 

GS/K/2  
 

Basisvaardigheden: communiceren, 
samenwerken, informatie verwerven en 
verwerken. 
 

 GT 
 

 

GS/K/3  
 

Leervaardigheden in het vak geschiedenis 
en staatsinrichting.  
 

GT 
 

GT 
 

 

GS/K/4  
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/5 
 

Staatsinrichting van Nederland GT  GT 

GS/K/6  
 

De industriële samenleving in Nederland  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/7  
 

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in 
Nederland  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/8  
 

Cultureel - mentale ontwikkelingen in 
Nederland na 1945  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/9  
 

De Koude Oorlog  
  (GT*) 

 
(GT*) 

 

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 GT  GT 

GS/K/11  
 

Het conflict tussen Israël en de Arabische 
wereld  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-
1949 

  GT 

GS/V/2 Nederland en Europa   GT 

GS/V/3 De verhouding mens-milieu   GT 

GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in 
Nederland 

  GT 

GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland    

GS/V/6 Nederland en de Verenigde Staten na de 
Tweede Wereldoorlog 
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* NB1: Het schoolexamen bestaat tenminste uit 3 kerndelen naar keuze van de school 
 
 

  

GS/V/7  
 

Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie  
 

 GT 
 

 

GS/V/8 Vaardigheden in samenhang GT  GT 
GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht 

vanaf 1900 
GT  GT 
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Leerweg: Mavo Klas: 3    

Vak: Geschiedenis Methode: Memo 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

3.1.2 

Moduletoets Nederland na 1945 §1 t/m §8 
Je kan: 
--de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 149 t/m 151). 
-beschrijven hoe het leven na de Tweede Wereldoorlog was. 
-beschrijven hoe de consumptiemaatschappij de cultuur veranderde. 
-verklaren hoe Nederland in een informatiemaatschappij veranderde 
-zich inleven in de tijd van toen. 
-begrijpen dat wij nu anders naar het verleden kijken als de mensen in die tijd zelf. Zo zal men over 
100 jaar ook anders naar ons terugkijken. 
-kent het begrip standplaatsgebondenheid. 
-weet hoe het is om jong te zijn in de jaren 50. 
-de verschillende jeugdculturen t/m de jaren 90 herkennen. 
-het belang van de oorzaken en gevolgen van de opkomst van de jeugdculturen beschrijven. 
-de rolverdeling tussen mannen en vrouwen na de Tweede Wereldoorlog noemen. 
-de wijze waarop vrouwen veranderingen afdwongen beschrijven en herkennen. 
-De veranderende positie van de vrouw vanaf de jaren 60 verklaren. 
-een onderbouwde mening geven over historische gebeurtenissen. 
-een onderbouwde mening geven en zich inleven in standpunten van andersdenkenden.  
-De vier zuilen noemen. 
-De oorzaken van de ontzuiling noemen. 
-Beschrijven hoe de ontzuiling Nederland veranderden. 
-oefenen met examenopdrachten. 
-de tijdbalk van deze periode reproduceren. 
-de begrippen herkennen en beschrijven. 
-herkennen en beschrijven welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede 
Wereldoorlog hebben voorgedaan en verklaren welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben 
voor de Nederlandse samenleving. 
Historisch denken: Je moet je in kunnen leven in een andere tijd, bijvoorbeeld als je een bron wilt 
begrijpen. Je moet ook een eigen mening kunnen formuleren en daarbij de juiste argumenten 
gebruiken. 

 
GS/K/3  
GS/K/8 

 
 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja 1X 

 Einde rapportperiode 1. 
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3.2.1 

Praktische opdracht: Presenteren 
Differentiatie: je mag zelf een onderwerp kiezen uit een vooraf geselecteerde lijst. 
Je kan: 
-de historische vaardigheden op een praktische manier inzetten. 
-de presentatievaardigheden op een goede manier in de praktijk brengen 

GS/K/1 
GS/K/2  
GS/V/7 

 
 

Praktisch Nee 1X 

3.2.2 

Moduletoets De Koude Oorlog §1 t/m §8 
Je kan: 
--de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 149 t/m 151). 
-de afspraken noemen die de geallieerden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte. 
-De verschillen tussen Oost en West-Europa zien en begrijpen. 
-De machtsblokken na de Tweede Wereldoorlog herkennen en verklaren. 
-De veranderingen in de verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog tussen de SU en de VS verklaren. 
-de invloed van de geallieerden op de samenleving en de economie in Duitsland begrijpen. 
-uitleggen waardoor Duitsland een verdeeld land werd en Berlijn een verdeelde stad werd. 
-zich inleven in het leven in West-Duitsland, Oost-Duitsland en Berlijn tijdens de Koude Oorlog. 
-De veranderingen van Gorbatsjov noemen en het belang ervan uitleggen. 
-Het einde van de Berlijnse muur en het ijzeren gordijn beschrijven. 
-het belang van de Duitse eenwording verklaren. 
-verklaren waarom Nederland een trouwe bondgenoot van de VS was na de Tweede Wereldoorlog. 
-Uitleggen waardoor Nederland een kritische bondgenoot van de VS werd. 
-De veranderende verhouding tussen NL en VS na 1989 begrijpen. 
- Informatie uit spotprenten halen 
-De informatie uit spotprenten interpreteren 
-De bedoeling van de maker van de bron uitleggen. 
-de belangrijke jaartallen van deze periode reproduceren / in juiste volgorde zetten 
-de begrippen herkennen en beschrijven. 
-het ontstaan, verloop en einde van de koude oorlog herkennen en beschrijven, en aangeven welke 
oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het 
bijzonder heeft gehad. 
-Historisch denken: je moet kunnen aangeven wat er veranderde tijdens de Koude Oorlog en hoe 
belangrijk die veranderingen waren. 

 
 
 

GS/K/3  
GS/K/9 

 
 
 
 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja 1X 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

3.3.2 

Moduletoets Israël en Palestina 1945 §1 t/m §8 
Je kan: 
--de historische vaardigheden achter in je werkboek toepassen (WB blz. 149 t/m 151). 
-herkennen en beschrijven wat het zionisme is en wat daarvan de achtergrond is. 
- herkennen en beschrijven hoe het Midden-Oosten zich heeft ontwikkeld tussen 1900 en het begin 
van de Tweede Wereldoorlog 

 
GS/K/2 
GS/K/3 
GS/V/7 

GS/K/11 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Nee 1X 
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-uitleggen hoe de Arabische wereld op de stichting van Israel reageerden. 
-de gevolgen van de stichting van Israel voor het Palestijnse volk noemen 
-de middelen herkennen en beschrijven die de Palestijnen als verzet inzetten tegen Israel. 
-de gevolgen van de zesdaagse oorlog verklaren en uitleggen 
-uitleggen wat de gevolgen waren van de Arabisch-Israëlische oorlog van 1973 
-benoemen wat er is gedaan om het conflict tussen Israel en Palestina op te lossen. 
-de inhoudt van het Camp David akkoord beschrijven en herkennen 
-herkennen en beschrijven hoe de Palestijnse autoriteit is ontstaan 
- herkennen en beschrijven wat er terecht is gekomen van de akkoorden van Oslo. 
- herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen de oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict  
  belemmeren 
- herkennen en beschrijven hoe de staat Irak is ontstaan 
- herkennen en beschrijven welke binnen- en buitenlandse problemen Irak heeft. 
Historisch denken: je moet je kunnen inleven in de situatie van de verschillende partijen in het 
Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook moet je kunnen nagaan wat een tekenaar met een spotprent wil 
zeggen. 

 
 

 
Einde rapportperiode 3 
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 CE  moet op SE  mag op SE  

GS/K/1  
 

Oriëntatie op leren en werken  
 

 GT 
 

 

GS/K/2  
 

Basisvaardigheden: communiceren, 
samenwerken, informatie verwerven en 
verwerken. 
 

 GT 
 

 

GS/K/3  
 

Leervaardigheden in het vak geschiedenis 
en staatsinrichting.  
 

GT 
 

GT 
 

 

GS/K/4  
 

De koloniale relatie Indonesië - Nederland  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/5 
 

Staatsinrichting van Nederland GT  GT 

GS/K/6  
 

De industriële samenleving in Nederland  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/7  
 

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in 
Nederland  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/8  
 

Cultureel - mentale ontwikkelingen in 
Nederland na 1945  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/K/9  
 

De Koude Oorlog  
  (GT*) 

 
(GT*) 

 

GS/K/10 Historisch overzicht vanaf 1900 GT  GT 

GS/K/11  
 

Het conflict tussen Israël en de Arabische 
wereld  
 

 (GT*) 
 

(GT*) 
 

GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-
1949 

  GT 

GS/V/2 Nederland en Europa   GT 

GS/V/3 De verhouding mens-milieu   GT 

GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in 
Nederland 

  GT 

GS/V/5 Verzuiling en ontzuiling in Nederland    

GS/V/6 Nederland en de Verenigde Staten na de 
Tweede Wereldoorlog 
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* NB1: Het schoolexamen bestaat tenminste uit 3 kerndelen naar keuze van de school 
 
 

  

GS/V/7  
 

Verwerven, verwerken en verstrekken van 
informatie  
 

 GT 
 

 

GS/V/8 Vaardigheden in samenhang GT  GT 
GS/V/9 Verrijkingsdeel bij historisch overzicht 

vanaf 1900 
GT  GT 
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Leerweg: basis, kader en mavo  Klas: 4de Jaar Kunst2daagse    
Vak: Culturele en Kunstzinnige Vorming (KV1)                                                             3de Jaar krijgt mogelijk nieuwe methode (is bekend in september) 

Het vak CKV (KCKV) is een verplicht vak dat met voldoende (V) of goed (G) afgesloten moet worden om je diploma te halen.  
Het vak wordt in blokuren een half schooljaar gegeven. Voor het vak heb je het volgende nodig: 
Een snelhechter, HB-potlood en gum. 
Alle theoretische opdrachten zijn huiswerkopdrachten en worden door iedereen tijdens de les gepresenteerd in de klas, worden bewaard in de snelhechter 
(kunstdossier) en afgesloten met een V of een G. 
Alle schoolopdrachten worden tijdens de lessen gemaakt en afgesloten met een V of een G 
    

Toetsnr. Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort  
 

Herkans-
baar? Weging 

0.1 
KUNST2DAAGSE 4de jaars 
  
Diverse workshops 

CKV/K/3 
CKV/K/4 Praktijk Nee 1 

 
0.2 

 

Theoretische opdracht 1 
 
Vijf voorwerpen 
Fotografeer thuis vijf voorwerpen die bij jullie een bijzondere plaats innemen. Zet deze in een 
word document en beschrijf onder elk voorwerp de geschiedenis van het voorwerp. Stop de 
opdracht in de snelhechter voorzien van naam. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswerk Nee 1 

0.3 

Praktisch opdracht 1 
  
Vakantie-impressie 
Teken met HB-potlood op A4 formaat tekenpapier een herinnering van je vakantie. Begin 
met het zetten van een kaderlijn van 1 cm. Zo nodig gebruik je een foto die je op je mobiel 
hebt staan erbij. Kun je niet kiezen dan mag het tekenvel ook in vieren gedeeld worden. 
Schetst deze heel zorgvuldig en kleur hem vervolgens in.   

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.4 

Theoretische opdracht 2 
 
Fotografeer een beeld tussen school en huis. Zet deze in een word document en beschrijf 
eronder de volgende punten: 

• Locatie (straat, plein) 
• Maker /kunstenaar 
• Jaartal 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswerk Nee 1 
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• Materiaal 
• Titel van het beeld 

Beschrijf wat je van het beeld vindt en waarom 

0.5 

Praktische opdracht 2 
 
Herfst/Voorjaar 
Teken met HB-potlood op A 3 formaat een impressie of collage van de herfst/voorjaar. Zo 
nodig gebruik je een foto die je op je mobiel hebt staan erbij. 
Schetst deze heel zorgvuldig. Kies erna uit Oost Indische inkt of ecoline om hem af te 
maken. Een combinatie mag ook. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.6 

Theoretische opdracht 3 
 
Popgroep, rapper enzovoort 
Plaats een foto van jouw favoriete muziekgroep in een word document en beschrijf eronder 
de volgende punten: 

• Levensgeschiedenis van de muzikant/groep 
• Beschrijf de kledingstijl 
• Noem het nummer dat jij het meeste aanspreek en beschrijf waarom je dit zo vindt. 

Neem je favoriete nummer meer naar school en laat het aan de klas horen.  

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswerk Nee 1 

0.7 

Praktisch opdracht 3 
 
Carré  
Neem een A3-formaat tekenpapier en deel het in vier gelijke vlakken. Eerst HB-potlood, 
daarna keuze tekenen, Oost Indische inkt, fineliner, schilderen. Combinatie mag ook  

• Linksboven teken je een selfie (gebruik je mobiel als hulpmiddel) achtergrond iets 
van je kamer 

• Linksonder teken je een plattegrond van je kamer, zo precies mogelijk op schaal, 
alsof je een architect bent 

• Rechtsboven maak je een collage van je sporten en hobby’s 
• Linksonder maak je een college van je favoriete muziek  

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.8 

Theoretische opdracht 4 
 
Verschillende opdrachten voor mavo en vmbosectoren. Let op! Alleen de opdracht maken 
van je eigen sector, niet het profiel dat je ernaast hebt gekozen (geldt voor de mavo!) 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 Huiswerk Nee 1 
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Mavo: fotografeer drie monumenten (gebouwen !!!) in je omgeving. Beschrijf de 
bouwgeschiedenis en de bewonersgeschiedenis. 
 
Dienstverlening en producten: zoek drie websites met dezelfde producten. Kopieer de 
startpagina’s en beschrijf elke site. En welke jou het meeste aanspreekt en waarom. 
 
Economie en ondernemen: fotografeer drie etalages van dezelfde branche in je omgeving 
en schrijf onder elke foto wat je er goed en niet goed van vindt. Welke heeft jouw voorkeur 
en waarom. 
 
Zorg en welzijn: fotografeer drie soorten kapsels, schrijf op waar deze oorspronkelijk 
vandaan komen. Welke vind jij het mooist en waarom. 

0.9 

Praktische opdracht 4 
 
Verleden-heden-toekomst 
Maak drie kubussen, 8x8x8 
Variant 7x7x7, 8x8x8, 9x9x9 (Petruska-effect) 
Verleden: op elke zijde maak je een afbeelding, collage (tekening met HB-potlood; daarna 
kleuren, Oost Indische inkt, fineliner. Combineren mag ook) van een gebeurtenis die erg 
belangrijk voor je is geweest 
Heden: op elke zijde maak je een afbeelding die nu voor jouw belangrijk is 
Toekomst: op elke zijde maak je een afbeelding die jij in jouw toekomst wilt bereiken 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.10 

Theoretische opdracht 5 
 
Film 
Bezoek een bioscoop/ kijk thuis een film. 
Maak een foto van de poster van de film en beschrijf op een half A4tje het verhaal waarover 
de film gaat. Natuurlijk niet hoe het afloopt…. 
Vertel daarna wat jij goed/ minder goed vindt. En waarom. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswerk Nee 1 

0.11 

Praktische opdracht 5 
 
Dag uit je leven 
Deel een A3 tekenpapier in tien, twaalf of gelijke vakjes en verbeeldt in elke vakje een 
moment uit een Dag uit je leven met HB-potlood. Afwerken. Keuze vrij. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 
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0.12 

Theoretische opdracht 6 
 
Gedicht 
Schrijf een gedicht, rap, haiku waarin je iets over jezelf zegt. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 Huiswerk Nee 1 

0.13 

Praktische opdracht 6 
 
Architectuur  
Teken op A4 tekenformaat met HB-potlood een deel van onze school/ slot Zeist zo precies 
mogelijk. Let op elk detail. Uitwerking met Oost Indische Inkt of fineliner 
Maak een foto van hetgeen je gaat tekenen buiten/ binnen 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.14 

Theoretische opdracht 7 (vervangende opdracht bij afwezigheid Kunstdag) 
 
Museumbezoek 
Afhankelijk, met of zonder rondleiding. Opdracht: fotografeer (zonder flits!) een voorwerp, 
een schilderij en een beeld dat je het meeste aanspreek.  

• Maker, kunstenaar 
• Jaartal 
• Materiaal 
• Titel  

Waarom spreken jou dit het meeste aan. 
Fotografeer een voorwerp, een schilderij en een beeld dat je het minste aanspreekt. 

• Maker, kunstenaar 
• Jaartal 
• Materiaal 
• Titel  

Waarom spreken jou dit het minste aan. 
Zet alle zes de afbeeldingen en tekst in een word document 

KV1/K/1 
KV1/K/2 
CKV/K/4 

Huiswerk Nee 1 

0.15 

Praktische opdracht 7 
 
Reliëf van attributen toekomstig beroep 
Schets verschillende attributen (voorwerpen) die te maken hebben met het beroep dat je wilt 
kiezen  
Rol van klei een plak (ondergrond) van 20 x 20 cm. Rol een dunnere plak klei en snij de 
attributen eruit en maak ervan een collage op de ondergrond. 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 
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0.16 

Extra of speciale opdracht 8 
 
In overleg met een leerling/ klas is het mogelijk om een andere praktische opdracht te 
maken 

KV1/K/1 
KV1/K/2 

Praktijk Nee 1 

0.17 
Praktische opdracht 8 
 
Maak een selfie 

KV1/K/1 
KV1/K/2 Praktijk Nee 1 

Kunstvakken inclusief ckv  
    BB KB GL/TL 

KV/K/1 Oriëntatie op leren en werken       

  De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst 
en cultuur in de maatschappij.  

x x x 

KV/K/2 Basisvaardigheden       

  De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerking en informatie verwerven en verwerken.  

x x x 

KV/K/3 Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping        

  De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige veld 
door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste 4 culturele en 
kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken 
(zoals bijvoorbeeld beeldende vorming, muziek, dans en drama).  
Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie 
van eigen werk.  

x x x 

KV/K/4 Reflectie en kunstdossier       

  De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken 
in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen 
bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten die zijn 
ondernomen en hierop reflecteren.  

x x x 
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Leerweg: TL  Klas: 3    
Vak: LO2  Methode: Sportitude en readers 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
3.1.1 

 

 
Praktijk- Atletiek – COOPERTEST. 
Je kan 12 minuten op de skatebaan rennen in 1 tempo. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 
LO2/K/7 praktisch nee 1 

3.1.2 Praktijk – Turnen – Arabier 
Je kunt een arabier maken met MT over de kast en/of op de tumblingbaan. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/5 

praktisch nee 1 

3.1.3 

Praktijk – Spel – Handbal 
Je kan in teamverband een aanval opzetten 
Je kan in teamverband verdedigen. 
Je kan meerdere aanvalstactieken spelen of voorkomen. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/4 

praktisch nee 1 

3.1.4 

Praktijk – Atletiek – Kogelstoten  
Je kan met een groep je techniek verbeteren 
Je kan met een groep komen tot een beoordelingssysteem. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/7 

praktisch nee 1 

3.1.6 

Theorie: 
= Sportitude, hoofdstuk 1, algemene vaardigheden 
= Reader Handbal 
= Reader Arabier 
= Reader Kogelstoten 
 

LO2/K/2 

Schriftelijk 
40 minuten ja 2 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

3.2.1 

Praktijk – Turnen – Trapezezwaaien borstwaartsom 
Je kan met een borstwaartsom vanaf de grond/kast in komen tot steun in een trapeze. Daarna kun je via 
een koprol uit de steun komen. 
Je kan de ander met de juiste techniek vangen. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/5 

 
praktisch 

 
nee 

1 

3.2.2 

Praktijk – Spel – Tafeltennis 
Je kan meerdere technieken van het slaan toepassen. 
Je kan samen tot een slagenwisseling komen. 
Je kan een toernooi spelen en regelen. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/4 

 
praktisch 

 
nee 

 
1 
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3.2.3 
Praktijk – Dansproject 
Je kan met je groep een dans uitvoeren, waarbij je de muziek en bewegingen zelf bepaald. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 
LO2/K/9 
LO2/K/6 

 
praktisch 

 
nee  

1 

3.2.4 
Praktijk – Zelfverdediging – Judo 
Je kan meerdere technieken op de grond uitvoeren.  
Je kent de benamingen tijdens de wedstrijd en kan een randori judoën.  

LO2/K/2 
LO2/K/3 
LO2/K/8 

LO2/K/10 

praktisch nee 

1 

3.2.5 

Praktijk – Lesgeven eigen klas. Warming up geven 
Je kan: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen bewegingssituaties; 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol 
uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken. 
De kandidaat kan: 
- eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures, 
- afspraken maken die de veiligheid bevorderen.  

LO2/K/1 
LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/12 

 
praktisch  

 
nee 

1 

3.2.6 

 
Theorie: 
 
= Reader Trapezezwaaien borstwaartsom 
= Reader Judo 
= Reader Tafeltennis 
= Sportitude, hoofdstuk 2, regelende rollen, blz 30 t/m 42 
 

LO2/K/2  
 
 

schriftelijk  
40 minuten 

 
 
 

ja 

 
 
 

2x 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

3.3.1 

Praktijk – Spel – Softbal 
Je kan scheidsrechter zijn bij softbal. 
Je hebt kennis van de regels. 
Je kan op een eenvoudig aangegooide bal slaan en naar het honk gaan. 
Je kan de bal verwerken en naar de juiste veldspeler gooien. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/4 

 
praktisch 

nee 1 

3.3.2 
Praktijk – Spel – Voetbal 
Je kan in teamverband een aanval opzetten 
Je kan in teamverband verdedigen. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 
LO2/K/4 

 
praktisch nee 1 
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Je kan meerdere aanvalstactieken spelen of voorkomen. LO2/K/10 

3.3.3 

Praktijk – actuele bewegingsactiviteit – survival 
Je kan al bewegend oriënteren in het veld met kompas 
Je kan in teamverband iets bouwen om een hindernis te overwinnen 
Je kan in teamverband opdrachten uitvoeren 

LO2/K/2 
LO2/K/3 
LO2/K/9 

LO2/K/10 

 

  

3.3.6 

Theorie: 
= Reader Softbal 
= Reader Voetbal 
= Sportitude, hoofdstuk 6, Samenleving, blz 160 t/m 188 
 

LO2/K/2  
 
 

schriftelijk 
40 min 

ja 2 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet 
op SE  

mag op 
SE  

LO2/K/2  Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken 

  X  Ja  

LO2/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
- Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van 
bewegen en 
sport; 
- Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

  X  Ja  

LO2/K/4  Spel 
De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één 
honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

  X  Ja  
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LO2/K/5  Turnen 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

  X  Ja  

LO2/K/6  Bewegen op muziek 
De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping 
ten opzichte van LO1 

  X  Ja  

LO2/K/7  Atletiek 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één 
werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

  X  Ja  

LO2/K/8  Zelfverdediging 
De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1 

  X  Ja  

LO2/K/9 
Actuele bewegingsactiviteiten 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 
uitvoeren. 

  X  Ja  

LO2/K/10  Bewegen regelen 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol 
uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken. 

  X  
Ja 

 

LO2/K/11  Bewegen en samenleving en gezondheid 
De kandidaat kan verschillende betekenissen van bewegen en sport aangeven in de samenleving en 
ook de meer persoonlijke waarde en motieven voor deelname. 
De kandidaat kan: 
- deelnemen aan een trainings- en fitnessprogramma, - de betekenis van bewegen en sport 
aangeven voor de 
gezondheid in ruime zin, - eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures, - afspraken maken die de 
veiligheid bevorderen 

  X  Ja  

LO2/K/12  Beroepspraktijkvorming 
De kandidaat kan zich oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het vervullen van (regel)taken in 
het werkveld van sport en bewegen. 

  X  Ja  
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Leerweg: TL Klas: 4    

Vak: LO2 Methode: Sportitude en readers 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
4.1.1 

 

 
Praktijk – Spel – Volleybal 
Je kan met een bovenhandse- en onderhandse techniek de bal in een tweetal op gang houden. 
Je kan bovenhands- of onderhands serveren. 
Je kan diverse aanvalstactieken uitspelen. 
Je kent de regels van volleybal. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/4 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 

4.1.2 

 
Praktijk – Atletiek – Sprint 
Je kan via video je sprinttechniek bijschaven. 
Je kan over 60m sprinten. 
Je kan in estafette sprinten. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/7 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 

4.1.3 

Praktijk – Lesgeven aan klas 3 (2-tallen) 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken. 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol uitvoeren waarbij 
de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken. 
De kandidaat kan: 
- eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures, 
- afspraken maken die de veiligheid bevorderen. 

LO2/K/3 
LO2/K/11 
LO2/K/12 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 

4.1.5 

 
Toetsweek: 
= Reader Sprint 
= Reader Volleybal 
= Sportitude, hoofdstuk 4, Organiseren, blz 97 t/m 118 
 

LO2/K/2  
 
 

schriftelijk 
40 min 

 
 
 

ja 

 
 

 
2x 

 Einde rapportperiode 1. 
 

 
   

4.2.1 
 
Praktijk – Atletiek – polsstokhoogspringen 
Je kan mbv een polstok over een lijn springen. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 
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Je kan de buiging van de polsstok gebruiken voor meer opwaartse snelheid. LO2/K/7 

4.2.2 

 
Praktijk – Turnen – Acrogym (demonstratie) 
Je kan met elkaar komen tot een oefening voor acrogym. 
Je kan in balans blijven bij de acrogym oefening. 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/5 

 
praktisch 

 
nee  

 
1x 

4.2.3 

Praktijk – Actuele bewegingsactiviteiten – Aangepast sporten 
Je kan meerdere vormen van aangepast sporten spelen 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/8 

 
praktisch 

 
nee  

 
1x 

4.2.4 

Praktijk – Actuele beweginsgactiviteiten – Klimmen 
Je kan samen een veilige situatie voor het klimmen uitvoeren 
Je kan meerdere technieken van klimmen gebruiken   

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/8 

 
praktisch 

 
nee  

 
1x 

4.2.6 

 
Toetsweek: 
= Sportitude, blessurepreventie, hoofdstuk 3 blz 43 t/m 96 
= Reader polsstokhoogspringen 
 

LO2/K/2 

schriftelijk 
40 min 

 

 
ja 

 
2x 

 Einde rapportperiode 2. 
 

 
   

4.3.1 

Praktijk – Spel – Softbalachtige spelen 
Je kan een softbalachtig spel ontwerpen. 
Je kan het spel uitvoeren bij je klas. 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/4 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 

4.3.2 

Praktijk – Steps (demonstratie) 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en informatie verwerven en verwerken. 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 
LO2/K/9 
LO2/K/6 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 

4.3.3 

Praktijk – actuele bewegingsactiviteiten – Monkey climb 
Je kan samen een veilige situatie voor het klimmen uitvoeren 
Je kan meerdere technieken van klimmen gebruiken   
Je kan de natuur/bomen gebruiken om een klimsituatie uit te voeren 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/8 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 

4.3.5 
 
Praktijk – Turnen – Tumbling Mt Arabier+ salto achterover      

LO2/K/2 
LO2/K/3 

 
praktisch 

 
nee 

 
1x 
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Je kan de arabier op de tumblinbaan uitvoeren. Deze wordt gevolgd door een salto achterover, al of niet direct 
achter de arabier. 
 

LO2/K/10 
LO2/K/7 

4.3.6 

Praktijk – Eurofittest en trainen 
Je kan een eurofittest bij elkaar uitvoeren 
Je kan nav de eurofittest een trainingsprogramma maken 
 

LO2/K/2 
LO2/K/3 

LO2/K/10 
LO2/K/7 

   

4.3.7 
Toetsweek: 
= Sportitude, hoofdstuk 5, Trainen, blz 119 t/m 159 
= Reader Softbalachtige spelen 
 

LO2/K/2  
 
schriftelijk 

40 min 

 
 
 

nee 

 
 
 

2x 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 
 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet 
op SE  

mag op 
SE  

LO2/K/2  Basisvaardigheden 
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken en 
informatie verwerven en verwerken 

  X  Ja  

LO2/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding 
De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals: 
- Omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van 
zichzelf en 
anderen; 
- Regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden; 
- In bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies; 
- Omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en 
geslacht binnen 
bewegingssituaties; 
- Zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van 
bewegen en 
sport; 
- Kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden. 

  X  Ja  

LO2/K/4  Spel   X  Ja  
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De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één 
honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

LO2/K/5  Turnen 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, 
waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

  X  Ja  

LO2/K/6  Bewegen op muziek 
De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping 
ten opzichte van LO1 

  X  Ja  

LO2/K/7  Atletiek 
De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één 
werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1. 

  X  Ja  

LO2/K/8  Zelfverdediging 
De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om 
verdieping ten opzichte van LO1 

  X  Ja  

LO2/K/9 
Actuele bewegingsactiviteiten 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten 
uitvoeren. 

  X  Ja  

LO2/K/10  Bewegen regelen 
De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol 
uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken. 

  X  
Ja 

 

LO2/K/11  Bewegen en samenleving en gezondheid 
De kandidaat kan verschillende betekenissen van bewegen en sport aangeven in de samenleving en 
ook de meer persoonlijke waarde en motieven voor deelname. 
De kandidaat kan: 
- deelnemen aan een trainings- en fitnessprogramma, - de betekenis van bewegen en sport 
aangeven voor de 
gezondheid in ruime zin, - eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures, - afspraken maken die de 
veiligheid bevorderen 

  X  Ja  

LO2/K/12  Beroepspraktijkvorming 
De kandidaat kan zich oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het vervullen van (regel)taken in 
het werkveld van sport en bewegen. 

  X  Ja  
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Leerweg: Mavo  Klas: 3    

Vak: Maatschappijleer Methode: Thema’s 
Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging 

 
3.1.1 

 

H1 Wat is maatschappijleer? 
Je: 

   kan beschrijven wat je bij het vak maatschappijleer leert. 
kan uitleggen dat je in het klein en in het groot samenleeft. 
kan uitleggen dat mensen sociale wezens zijn en dat we andere mensen nodig hebben om te 
leven. 
weet wat waarden en normen zijn en weet wat waarden en normen met elkaar te maken hebben 
en kan voorbeelden geven. 
herkent dat je eigen en andermans normen en waarden kunnen verschillen en kan daar 
voorbeelden van geven. 
herkent dat er veel verschillende regels zijn om te kunnen samenleven en samenwerken. 
herkent dat mensen gemeenschappelijke belangen hebben maar ook belangentegenstellingen 
kunnen hebben. 
kent het begrip macht en kan voorbeelden noemen van machtsmiddelen. 
kent de kenmerken van maatschappelijk problemen. 
kan beschrijven en uitleggen hoe maatschappelijke problemen opgelost worden. 
weet wat er nodig is om een goede mening te vormen. 
herkent het belang om als burger te participeren in het democratische proces. 
 

H2 Jongeren 
Je: 
beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het 
socialisatieproces herkennen en beschrijven. 
uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het 
gedrag en socialisatieproces. (groepsnormen) 
de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ML1/K/1 
ML1/K/3  
ML1/K/4 
ML1/K/6  

 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja 2x 

3.1.2 

Praktische opdracht: puberruil / actualiteit 
        Je: 
         Gaat met een klasgenoot puberruil doen, daarbij kijk je naar de normen en waarden binnen het      
         gezin en ga je die vergelijken met jouw eigen situatie. 
         Je maakt de actualiteitsopdracht in de les 

 
 

ML1/K/2 
 

 
Praktisch 

 
Nee 1x 
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3.1.3 

H3 Politiek 
Je: 

       kan beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt. 
kan vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. 
kan beschrijven en uitleggen hoe de macht in Nederland verdeeld is. 
Kan beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken. 
beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek. 
kan de kenmerken van een parlementaire democratie noemen en toelichten. 
kan kenmerken en voorbeelden geven van linkse, midden en rechtse politieke partijen. 

 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/6  

 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja 2x 

3.1.4 
Praktische opdracht 
Start jouw eigen politieke partij 
Als het mogelijk is dan gaan we ook op excursie naar Den Haag 

 
ML1/K/2 

 

 
Praktisch 

 
Nee 1x 

 Einde rapportperiode 1. 
 

    

3.2.1 

H4 Nederland en de Wereld 
Je: 
kan het proces van toenemende globalisering herkennen, en beschrijven en er voorbeelden van 
geven. 
kan beschrijven hoe overheden internationaal samenwerken om problemen als oorlog, armoede 
vluchtelingenstromen, milieuproblemen, schending van mensenrechten en criminaliteit aan te 
pakken. 
kan de kenmerken van een dictatuur noemen en voorbeelden geven van landen waar een 
dictatuur gevestigd is. 
kan beschrijven en uitleggen wat de doelstellingen zijn van de VN en de Europese Unie ‘ 
kan de werkwijze van de VN en EU beschrijven. 

       kan een eigen mening geven over meer of minder Europese samenwerking. 
 

 
 
 

 
  
   
ML1/K/3 
ML1/K/4  
ML1/K/5 
ML1/K/6  

 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja 2x 

3.2.2 Praktische opdracht Alcohol / drugs 
Je weet wat verslaving met je doet 

 
ML1/K/2 

 

 
Praktisch 

 
Nee 1x 

3.2.3 

H5  Media 
Je: 
herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie  
herkent verschillende manieren van communicatie 
kan verschillende soorten media onderscheiden. 
herkent dat media zich richten op doelgroepen en kan er voorbeelden van noemen. 
kan uitleggen hoe je informatie beoordeelt op betrouwbaarheid en representativiteit. 
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen. 
herkent de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie. 
 

 
 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/7  

 
 
 

 
Schriftelijk 

40 
minuten 

Ja 2x 
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3.2.4 
Praktische opdracht Reclame 
Je gaat zelf een reclame ontwikkelen.  
Het medium mag je zelf kiezen. 

 
ML1/K/2 

 

 
Praktisch 

 
Nee 1x 

 Einde rapportperiode 2. 
 

    

3.3.1 

H6 Pluriforme Samenleving  
Je: 
kan beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving. 
kan uitleggen dat mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op 
gedrag. 
kan culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. 
kan uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als lid 
van de samenleving. 
kan beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven. 
kan maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. 
kan beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen. 
kan beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 

 

 
 
 
 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/4 

 
 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja 2x 

3.3.2 
Praktische opdracht: criminaliteit / mits mogelijk bezoek rechtbank of rechter als gastspreker 

Je: 
Maakt de opdracht waarbij actualiteit ook een rol speelt. 

 
ML1/K/2 

 
Praktisch Nee 1x 

3.3.3 

Stage en stageboekje 
       Je: 
       gaat twee weken stagelopen. 
       gaat in je stageboekje een verslag bijhouden van je stage en je maakt de opdrachten. 
 

ML1/K/1 
ML1/K/2 

ML1/K/3 
Praktisch 

+ 
Schriftelijk 

Nee 2x 

3.3.4 

H7 relaties + H9 Criminaliteit  
Je 
       weet dat de mens een sociaal wezen is en wat daar bij komt kijken 
       kent manieren van samenleven 
       weet wat er speelt als een relatie uit gaat 
       weet wat tienermoeders zijn 

 
Je: 
kan het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag 
kan risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren. 
kan beschrijven wanneer de politie je mag aanhouden en wat de politie doet als je verdachte bent 
van een misdrijf. 

 
 
 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/6 
ML1/K/7 

Toets-
week 

80 
minuten 

Nee 2x 
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kan beschrijven van de rollen zijn van de officier van justitie, de rechter en de advocaat bij de 
behandeling van een misdrijf.  
kan beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe Halt werkt. 
kan beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen. 
kan beschrijven wat de verschillende doelen zijn van straffen. 
 

 Einde rapportperiode 3. 
Einde School examenperiode 1. 

    

 
 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X n.v.t. X  

ML1/K/2 Basisvaardigheden X X X n.v.t. X  

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer 

X X X n.v.t. X  

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie X X X n.v.t. X  

ML1/K/5 Sociale verschillen X X X n.v.t X  

ML1/K/6 Macht en zeggenschap X X X n.v.t X  

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering X X X n.v.t X  
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Leerweg: mavo Klas: 3    

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau 2e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans-
baar? Weging SE? 

 In klas 3 geen PTA toetsen      

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 Orientatie op leren en werken   X  X  X 

NE/K2 Basisvaardigheden   X   X  X  

NE/K3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

  X X  X   

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid   X  X   

NE/K5 Spreek- en gespreksvaardigheid   X  X   

NE/K6 Leesvaardigheid   X X  X  X  

NE/K7 Schrijfvaardigheid   X X  X  X  

NE/K8 Fictie   X   X  
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Leerweg: mavo Klas: 4    

Vak: Nederlands Methode: op niveau 2e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Examen- 
Eenheden * 

Soort + 
tijd 

Herkans
-baar? Weging 

 
4.1.1 

 

Blok 1: Lezen  Examenteksten  
 
Je:  

• leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 
• leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee 2 

4.1.2 

Blok 1: Schrijven  Artikel 
 
Je:  

• leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

• leert je schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Ja  2 

4.1.3 

Blok 2: Lezen  Examenteksten 
 
Je:  

• leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

• leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 
• leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten  
Nee 2 

4.1.4 

Blok 2: Schrijven  Zakelijke brief  Sollicitatiebrief + CV 
 
Je:  

• leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

• leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 80-100 
minuten in 

de  
Toetsweek 

1 

Nee  2 
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 Einde rapportperiode 1. 
 

    

4.2.1 

Blok 3: Lezen  Examenteksten lezen + samenvatten 
 
Je:  

• leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

• leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 
• leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten  
Ja 2 

4.2.2 

Blok 3: Schrijven  Artikel / Zakelijke e-mail / Ingezonden stuk 
 
Je:  

• leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

• leert je schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
in 

Toetsweek 
2 

Nee  2 

4.2.3 

Toets fictiedossier 1 leerjaar 4  Boek blz. 70 
 

• Je leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

NE/K8 
Inleveren 
toetsopdr. 

blz. 70 
Nee  1 

 Einde rapportperiode 2. 
 

    

4.3.1 

Blok 5: Over taal 
 
Je:  

• leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 
• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

NE/K2 
 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee 2 

4.3.2 

Blok 5: Grammatica 
 
Je: 

• leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

• leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K3 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Ja 2 
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4.3.3 

Kijk en luistertoets. 
 
Je  

• kan intensief en zoekend luisteren en kijken.  
• kan het doel van de makers van een programma aangeven. 
• kan hoofdonderwerp, de hoofdgedachte en/of de belangrijkste elementen van een programma 

weergeven. 
• kan een instructie uitvoeren. 
• kan luister- en kijk strategieën hanteren, voor zoekend luisteren en intensief luisteren. 

NE/K4 

Schriftelijk 
80-100 min. 

in  
Toetsweek 

3 

Nee  1 

 Einde rapportperiode 3. 
 

    

 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 
 
 
 
 
 

NE/V/1  

 

Oriëntatie op leren en werken: 
De kandidaat kan zich oriënteren 
op de eigen loopbaan en het 
belang van Nederlands in de 
maatschappij.  
 
Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie: 
De kandidaat kan zelfstandig 
informatie verwerven, verwerken 
en verstrekken in het kader van 
het profielwerkstuk. 

  X X X X 

NE/K2 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE/V/2 

Basisvaardigheden: 
De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en 
informatie verwerven, verwerken 
en presenteren.  
 
Schrijven op basis van 
documentatie:  
• De kandidaat kan een doel- en 

publieksgerichte tekst 

  X X X X 
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 schrijven: overeenkomstig de 

voor de tekstsoort geldende 
conventies   

• onder gebruikmaking van 
documentatie.   

NE/K3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE/V/3 

Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands: 
De kandidaat kan strategische 
vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:  
• het bereiken van verschillende 

lees-, schrijf-, luister- en kijk-, 
en spreek- en gespreksdoelen 

• de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

• het compenseren van eigen 
tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis.  

 
Vaardigheden in samenhang : 
De kandidaat kan de 
vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen.  

  X X  X 

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid: 
De kandidaat kan:  
• luister- en kijkstrategieën 

gebruiken 
• compenserende strategieën 

kiezen en gebruiken 
• het doel van de makers van 

een programma aangeven 
• de belangrijkste elementen van 

een programma weergeven 

  X X X X 
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  • een oordeel geven over een 
programma en dit toelichten 

• een instructie uitvoeren 
• de waarde en betrouwbaarheid 

aangeven van de informatie die 
door de massamedia verspreid 
wordt.   

 

NE/K5 Spreek- en 
gespreksvaardigheid: 
De kandidaat kan:  
• relevante informatie 

verzamelen en verwerken ten 
behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie 

• strategieën hanteren ten 
behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie 

• compenserende strategieën 
kiezen en hanteren 

• het spreek-/luisterdoel in de 
situatie tot uitdrukking brengen 

• het spreek-/luisterdoel en 
taalgebruik richten op 
verschillende soorten publiek   

• het spreekdoel van anderen 
herkennen en de reacties van 
anderen inschatten 

• in spreek- en gesprekssituaties 
taalvarianten herkennen en 
daar adequaat op inspelen.   

 

  X X X X 
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NE/K6 Leesvaardigheid: 
De kandidaat kan:  
• leesstrategieën hanteren 
• compenserende strategieën 

kiezen en hanteren   
• functie van beeld en opmaak in 

een tekst herkennen   
• het schrijfdoel van de auteur 

aangeven en de talige 
middelen die hij hanteert om dit 
 doel te bereiken   

• een tekst indelen in 
betekenisvolle eenheden en de 
relaties tussen die eenheden 
benoemen   

• het hoofdonderwerp en de 
hoofdgedachte van een tekst 
aangeven en een samenvatting 
geven   

• een oordeel geven over de 
tekst en dit oordeel toelichten.  

  X X X  

NE/K7 Schrijfvaardigheid: 
De kandidaat kan: 
• relevante informatie 

verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven 

• schrijfstrategieën hanteren 
• compenserende strategieën 

kiezen en hanteren   
• het schrijfdoel in teksten tot 

uitdrukking brengen   
• het schrijfdoel en taalgebruik 

richten op verschillende 
soorten lezerspubliek   

  X   X 
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  • conventies hanteren met 
betrekking tot schriftelijk 
taalgebruik   

• elektronische hulpmiddelen 
gebruiken bij het schrijven   

• concepten van de tekst 
herschrijven op basis van 
geleverd commentaar.   

 

NE/K8 Fictie: 
De kandidaat kan:  
• verschillende soorten 

fictiewerken herkennen   
• de situatie en het denken en 

handelen van de personages in 
het fictiewerk beschrijven   

• de relatie tussen het fictiewerk 
en de werkelijkheid toelichten   

• kenmerken van fictie in het 
fictiewerk aanwijzen   

• relevante 
achtergrondinformatie 
verzamelen en selecteren  

• een persoonlijke reactie geven 
op een fictiewerk en deze 
toelichten met voorbeelden uit 
het werk.   

 

  X  X   
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Leerweg: TL     Klas: 3       
Vak: Wiskunde    Methode: getal en Ruimte  

Toetsnr  
 

Wat moet je voor de toetsing doen?  
Examen-  
Eenheden  

*  
Soort + tijd  Herkan

sbaar?  Weging  

3.1.1  
  
  

Hoofdstuk 1.  
Procenten.  
Je kan rekenen en terugrekenen met procenten en promille.  
Je kan exponentiële formule opstellen.   

  
WI/K1, 2,  

3, 7  
Schriftelijk 

rep.  
40 min.  

Ja.  2  

3.1.2    
  
  
  
  
  
  

Hoofdstuk 4 + hoofdstuk 1 ( 
leerjaar 4 )  Statistiek.  
Je kan informatie verzamelen, weergeven en analyseren.  
Je kan graven en diagrammen tekenen en mogelijkheden 
berekenen.  
Je kan informatie uit verschillende samengestelde diagrammen 
lezen.  
Je kan uit een graaf lezen, verwachtingen uitspreken 
en conclusies trekken. Je kan de centrummaten 
gemiddelde, modus en mediaan gebruiken Je kan 
begrijpen hoe data iets vertellen over de 
werkelijkheid.   
Je leert verschillende begrippen van de statistiek en kans 
berekenen  

  
  
  

WI/K/1, 2,  
3, 7    

Schriftelijk 
rep.  

toetsweek 
80 min.  

Ja.  3  

   Einde rapportperiode 1.          
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  Einde rapportperiode 2.  

  

      

      

  Einde rapportperiode3.  
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* Exameneenheden   B   K 
B   

GL/ 
TL   

CE   moet op 
SE   

mag  op  
SE   

WI/K/1  Oriëntatie op leren en werken    X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/2  Basisvaardigheden   X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/3  Leervaardigheden in het  vak 
wiskunde   

X   X   X   B, K, G, 
T  

B, K, G, T    

WI/K/4/V/1  Algebraïsche verbanden  X   X   X   B, K, G, 
T  

  B, K, G, 
T  

WI/K/5/V/1  Rekenen, meten en schatten  X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/6/V/1  Meetkunde  X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/7  Informatieverwerking, 
statistiek  

X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/8  Geïntegreerde Wiskundige  
Activiteiten  

X   X   X     B, K, G, T    

WI/V/2  Verrijkingsopdrachten      X   
   G, T    
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WI/V/3  Verwerven,  verwerken  en  
verstrekken van informatie  

    X     G, T    

WI/V/4  Vaardigheden in samenhang      X     G, T      
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Leerweg: TL      Klas: 4       
Vak: Wiskunde      Methode: Getal en Ruimte  

Toetsnr.  Wat moet je voor de toetsing doen?  Examen-  
Eenheden *  

Soort + tijd  Herkans 
-baar?  Weging  

4.1.1  
Hoofdstuk 2  
Verbanden   

• Je kan werken met machts-en wortelverbanden.  
• Je kan exponentiële verbanden.  

WI/K/1,2, 
3, 4  

  
Schriftelijk 

rep.  
40 min.  

Nee.  2  

4.1.2  

Hoofdstuk 4  
Grafieken en vergelijkingen  

• Je kan rekenen met evenredige en onevenredige verbanden.  
• Je  kan vergelijkingen oplossen op verschillende manieren.   
• Je kan uitzoeken of formules gelijkwaardig zijn.  

WI/K/1,2,  
3, 4  

  
Schriftelijk 

rep.  
toetsweek  

80 m  
Ja.  3  

  Einde rapportperiode 1.          

4.2.1  

 Hoofdstuk 5(leerjaar3)  
Goniometrie  

• Je kan de hellingspercentage berekenen.  
• Je kan rekenen met tangens.   
• Je kan tangens gebruiken om hoeken en zijden in driehoeken te berekenen.   
• Je kan Pythagoras toepassen.  

WI/K/1,2, 
3, 6  

  
Schriftelijk 

rep.  
40 min.  

Nee.  2  

4.2.2  

Hoofdstuk 10(leerjaar3) + hoofdstuk 3  
Goniometrie + afstanden en hoeken  

• Je kan rekenen met sinus, cosinus en tangens.   
• Je kan goniometrie gebruiken om hoeken en zijden in driehoeken te berekenen.   
• Je kan zijden berekenen met Pythagoras.   
• Je kan werken met coördinaten in de ruimte.  
• Je kan tekenen in perspectief.  

WI/K/1,2,  
3, 6  

  
Schriftelijk 

rep.  
toetsweek 

80 min.  
Ja.  3  

  Einde rapportperiode 2.          

4.3.1  
 Hoofdstuk 6 en 8  Meetkunde   
   Je kan alles wat je geleerd hebt op het gebied van meetkunde toepassen.  

WI/K/1,2,  
3,6,8, V2, 

V3  
  

Schriftelijk 
rep.  

40 min.  
Ja.  2  

4.3.2  
Hoofdstuk 5 en 7  
Rekenen + verbanden  
   Je kan alles wat je geleerd hebt op het gebied van rekenen, verbanden, toepassen.  

WI/K/1,2,  
3,4, V2,V3  
  

Schriftelijk 
rep.  

toetsweek 
80 min.  

Nee.  3  
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Einde rapportperiode 3.  

  
        

* Exameneenheden   B   KB   GL/TL    CE   moet op SE   mag op SE 

WI/K/1  
  

Oriëntatie op leren en werken    X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/2  
  

Basisvaardigheden   X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/3  
Leervaardigheden in het  vak 
wiskunde   

X   X   X   B, K, G, T  B, K, G, T    

WI/K/4/V/1  
  Algebraïsche verbanden  

X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/5/V/1  
  Rekenen, meten en schatten  

X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/6/V/1  
  Meetkunde  

X   X   X   B, K, G, T    B, K, G, T  

WI/K/7  
  

Informatieverwerking, 
statistiek  

X   X   X     B, K, G, T    

WI/K/8  
  

Geïntegreerde Wiskundige  
Activiteiten  

X   X   X     B, K, G, T    

WI/V/2  
  

Verrijkingsopdrachten      X   
   G, T    
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WI/V/3  
  

Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie  

    X     G, T    

WI/V/4  
  

Vaardigheden in 
samenhang  

    X     G, T      
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