
 

 

KENNEMER COLLEGE MAVO 

 

PROGRAMMA VAN TOETSING EN DOORSTROMING 

ONDERBOUW 

MAVO 2 

 

SCHOOLJAAR 2019-2020  



2 
 

 

Inhoudsopgave 
PTD op het Kennemer College ......................................................................................................... 3 

Doel van het PTD ............................................................................................................................. 3 

Periode-indeling .............................................................................................................................. 3 

Herkansingen ................................................................................................................................... 3 

Algemene afspraken over toetsen .................................................................................................. 4 

Inhalen van gemiste toetsen ........................................................................................................... 4 

Fraude .............................................................................................................................................. 4 

Beoordeling toetsen ........................................................................................................................ 4 

Versnellen ........................................................................................................................................ 4 

Bijzondere gevallen ......................................................................................................................... 4 

Vak: Nederlands .............................................................................................................................. 5 

Vak: Frans ........................................................................................................................................ 9 

Vak: Duits ....................................................................................................................................... 12 

Vak: Engels ..................................................................................................................................... 18 

Vak: Spaans .................................................................................................................................... 22 

Vak: Geschiedenis .......................................................................................................................... 25 

Vak: Aardrijkskunde ....................................................................................................................... 26 

Vak: Wiskunde ............................................................................................................................... 30 

Vak: Wiskunde ............................................................................................................................... 34 

Vak: Science ................................................................................................................................... 43 

Vak: Muziek ................................................................................................................................... 45 

Vak: Beeldende Vorming ............................................................................................................... 47 

Vak: Lichamelijke Opvoeding ........................................................................................................ 49 

         Vak: Beta…………………………………………………………………………………………………………………………………..50 

  



3 
 

PTD op het Kennemer College 

Op het Kennemer College wordt de voortgang van alle leerlingen in de onderbouw volgens een 

programma van toetsing en doorstroming (PTD) bijgehouden. Het PTD omvat twee leerjaren; het 

start in leerjaar 1 en wordt voorgezet in leerjaar 2. Aan het eind van leerjaar 2 wordt tijdens de 

vaststellingsvergadering bepaald of de leerling het PTD voldoende heeft afgerond om toe gelaten te 

worden tot leerjaar 3.  

In het PTD staat voor elk vak omschreven wanneer welke leerdoelen getoetst worden en welke 

toetsen er afgenomen worden. Op deze manier weten alle leerlingen en ouders wat er in het 

schooljaar gedaan wordt en wat de verwachtingen zijn. 

Doel van het PTD 
De toetsen en opdrachten die leerlingen het gehele jaar maken vormen een ontwikkellijn. Door te 

kijken naar de cijfers en de prestaties wordt er door het docententeam gekeken op welk niveau de 

leerling kan doorstromen naar de bovenbouw. 

Periode-indeling 
Het PTD is in vier periodes onderverdeeld. Het kan zijn dat de leerdoelen van de ene periode in de 

andere periode doorloopt zodat leerdoelen uit een volgende periode al in een periode ervoor 

behandeld worden. Na elke periode vindt er een leerlingbespreking plaats. Vervolgens zijn er COL-

gesprekken ingepland. Daar presenteert een leerling zijn voortgang in het behalen van leerdoelen 

aan zijn ouders. Er zijn drie COL-gesprekken gepland: oktober (week 41), februari (week 7), mei (23).  

Per vak is er een PTD, hierin staat: 

• Over welke hoofdstukken de toets gaat; 

• Welke leerdoelen een leerling moet leren; 

• Wat voor een soort toets het is; 

• Wat de weging van een toets is;  

• Of de toets herkansbaar is; 

• In welke week de toets plaatsvindt of wat de deadline van een toets is. 

Herkansingen 

Een leerling mag gedurende een periode 1 toets per vak herkansen met in totaal een maximum van 3 

toetsen in een periode. Hieronder staan de afspraken hierover: 

 Een leerling mag ook een voldoende herkansen; 

 Een leerling mag ervoor kiezen om alleen de niet-behaalde leerdoelen te herkansen; 

 Een leerling schrijft zich via Magister in voor een herkansing; 

 Als een leerling een deadline voor een toets (bijvoorbeeld een werkstuk, een verslag etc.) 

mist, dan verliest hij de herkansing voor het desbetreffende vak.  

PTD periode Periode Toetsweek Herkansingen 

I Week 36 – week 44 Week 45 Week 48 

II Week 46 – week 3 Week 4- 5 Week 9 

III Week 6 – week 14 Week 15 Week 20 

IV Week 16 – week 23 Week 24-25 Week 26 
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Algemene afspraken over toetsen 

 Een docent kijkt de toetsen binnen maximaal 10 werkdagen na en zet het resultaat in 

Magister. 

 Een leerling mag buiten de PTD-weken maximaal 2 proefwerken per schooldag krijgen. Bij 

inhalen mag van deze regel worden afgeweken. 

 Toetsen staan in het PTD en worden opgegeven tijdens de les. De docent schrijft de datum 

en leerstof op het bord en in het leerpotaal It’s Learning.  

 Een toets wordt tenminste vijf schooldagen van tevoren opgegeven.  

 De dag na een vakantie van minimaal 5 schooldagen is toetsvrij. De eerste schooldag na 

kamp of een werkweek is ook toetsvrij. 

 Feedback op niet-behaalde leerdoelen wordt door de docent in het leerportaal gezet 

 De toets wordt klassikaal besproken direct nadat alle leerlingen de toets hebben gemaakt. 

 Een leerling heeft het recht van inzage in een gemaakte toets. De normen van de 

beoordeling van een toets worden door de docent medegedeeld en zo nodig toegelicht. 

 De docent blijft eigenaar van de toets gedurende de hele onderbouw. De leerlingen krijgen 

de toetsen niet mee naar huis. 

Inhalen van gemiste toetsen 
Een gemiste toets wordt door de leerling altijd ingehaald. De leerling meldt zich binnen een week bij 

de docent om een afspraak te maken voor het inhalen van de toets. De gemiste toets moet voor het 

einde van de lopende periode ingehaald zijn. 

Indien de leerling niet komt opdagen op de afgesproken tijd, zonder geldige reden, dan vervalt zijn 

recht op de herkansing voor het betreffende vak. De vakdocent informeert de coach en de ouders 

hierover. 

Fraude 
De maatregelen bij het op heterdaad betrapt worden op welke vorm van fraude (bijvoorbeeld 

spieken) dan ook: 

a) De betreffende toets wordt ongeldig verklaard; 

b) Het cijfer 1 voor de toets wordt toegekend; 

c) Het vervallen van het recht op herkansing voor deze toets. 

De vakdocent neemt in overleg met de leerjaarcoördinator, teamleider en de coach welke sanctie(s) 

zal worden toegepast. De leerling moet sowieso voldoen aan de eisen van het PTD. 

Beoordeling toetsen 
Toetsen kunnen op de volgende manier worden beoordeeld: 

 Met een cijfer; 

 Met behaald/niet behaald. 

Versnellen 
In overleg met de vakdocent en de coach kan bepaald worden om de afname van een toets eerder te 

plannen dan in het PTD staat vermeld. 

Bijzondere gevallen 
In gevallen waarin het PTD niet voorziet, beslist de schoolleiding. 
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Vak: Nederlands 

Leerjaar: 2 
P

e
ri

o
d

e 
1

 

Hoofdstuk/ 
paragraaf 

Leerdoelen Getoetste 
vaardigheid 

Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

1.2 
2.2 
3.2 

je kunt leesstrategieën toepassen 
je kunt de hoofdgedachte vinden >3F 
je kunt het tekstdoel vaststellen 2F 
je herkent de tekstsoort 3F 
je weet wat een ondertitel is 
je weet wat een boventitel is 
je kunt informatieve teksten lezen 2F 
je kent de twee vormen van een interviewverslag 
je kent de functies van de inleiding 2F 
je kent de functies van het slot 2F 
je herkent de indeling van een tekst 2F 
je weet wat een samenvattend tekstverband is 
je kunt betogende teksten lezen >3F 
je kunt standpunt, argumenten herkennen 2F+ 
je kunt verwijzingen vaststellen 
je weet wat het tekstverband oorzaak/gevolg is 2F 

Leesvaardigheid  15% 42 NE211 / NE212 Nee  

1.3 
2.3 
3.3 
1.4 
2.4 
3.4 
1.5 
2.5 
3.5 

je weet wat een grondwoord is 
je weet wat een voorvoegsel is 1F 
je weet wat een achtervoegsel is 1F 
je kent de betekenis van de behandelde woorden 
je kunt het onderwerp in een zin benoemen 1F 
(redekundig ontleden) 
je kunt de persoonsvorm in een zin benoemen 1F 
(redekundig ontleden) 
je kunt het werkwoordelijk gezegde in een zin 
benoemen (redekundig ontleden)  
je kunt het lijdend voorwerp in een zin benoemen 
(redekundig ontleden) 

Woordenschat, 
grammatica en 
spelling 

15% 45 NE213 / NE214 Ja  
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P
e

ri
o

d
e 

2
 

Hoofdstuk/ 
paragraaf 

Leerdoelen Getoetste 
vaardigheid 

Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

3.6 
 

je weet wanneer je hoofdletters gebruikt 
je kunt een ingezonden brief schrijven 2F 
je kunt verwijswoorden gebruiken >3F 
 

Schrijfvaardigheid  10% 46 NE221 / NE222 nee 

 

 

 

 

je kunt het meewerkend voorwerp in een zin 
benoemen (redekundig ontleden) 
je kunt de bijwoordelijke bepaling in een zin 
benoemen (redekundig ontleden) 
je kunt een wederkerend werkwoord in een zin 
benoemen (redekundig ontleden)  
je kunt de tegenwoordige tijd van een werkwoord 
spellen en de leestekens goed gebruiken 
je kent voor- en achtervoegsels uit andere talen 
je kent de betekenis van de behandelde woorden 
je kent de acht tijden van het werkwoord 
je kunt het wederkerend voornaamwoord in een 
zin benoemen (taalkundig ontleden) 
je kunt het telwoord in een zin benoemen 
(taalkundig ontleden)  
je kunt de verleden tijd spellen 
je kunt de dubbele punt goed gebruiken 
je weet hoe werkwoorden gevormd kunnen 
worden  
je kent de betekenis van de behandelde woorden 
je weet wat de bedrijvende vorm is 2F 
je weet wat de lijdende vorm is 2F 
je kunt het voltooid en het tegenwoordig 
deelwoord spellen 
je weet wanneer je hoofdletters gebruikt 



7 
 

P
e

ri
o

d
e 

3
 

Hoofdstuk/ 
paragraaf 

Leerdoelen Getoetste 
vaardigheid 

Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

1.7 
2.7 
3.7 
 

je kunt presenteren >3F 
je kunt digitale middelen bij je presentatie 
gebruiken 

Spreekvaardigheid  10% 7 
(afspraak 
docent) 

NE231 / NE232 nee 

4.3 
5.3 
6.3 
4.4 
5.4 
6.4 
4.5 
5.5 
6.5 
 

je weet hoe zelfstandige naamwoorden 
gevormd kunnen worden 
je kent de betekenis van de behandelde 
woorden 
je kunt het bijwoord in een zin benoemen 
(taalkundig ontleden) 
je kunt het vragend voornaamwoord in een 
zin benoemen (taalkundig ontleden) 
je kunt het voltooid en tegenwoordig 
deelwoord bijvoeglijk gebruiken 
je weet wanneer je tussenletters in 
samenstellingen gebruikt 
je weet hoe bijvoeglijke naamwoorden 
gevormd kunnen worden 
je kent de betekenis van de behandelde 
woorden 
je kunt het werkwoordelijk gezegde in een zin 
benoemen (redekundig ontleden)  
je kunt het naamwoordelijk gezegde in een zin 
benoemen (redekundig ontleden) 
je kunt het koppelwerkwoord in een zin 
benoemen (taalkundig ontleden) 
je kunt het zelfstandig werkwoord in een zin 
benoemen (taalkundig ontleden) 
je kunt het hulpwerkwoord in een zin 
benoemen (taalkundig ontleden) 
je weet hoe je Engelse werkwoorden vervoegt 
je weet wanneer je trema, apostrof plaatst 3F 
je weet wat een spreekwoord is 1F 
je weet wat een uitdrukking is 1F 
je kent de betekenis van de behandelde 
woorden 
 
 

Woordenschat, 
grammatica en 
spelling 

15% 15 NE233 / NE234 Ja  
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P
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o
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e 

4
 

 
Hoofdstuk / 
paragraaf 

 
Leerdoelen 

 
Getoetste 
vaardigheid  

 
Weging 

 
Week 

Magistercode 
mavo / havo 

 
Herkansing 
mogelijk? 

6.6 je kunt een beoordeling schrijven >3F 
 

Schrijfvaardigheid  15% 16 NE241 / NE242 Nee  
 

1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
5.1 
6.1 

Leerdoelen periode 1 
je weet wat chronologisch vertellen inhoudt 
je weet wat niet-chronologisch vertellen 
inhoudt 
je kunt een verhaal beoordelen met 
realistische, emotieve en morele argumenten 
>3F 
je kunt het eind van een verhaal 
karakteriseren 3F 
je weet wat een gesloten einde is 3F 
je weet wat een open eind is 3F 
je kunt het onderwerp en thema van een 
verhaal beschrijven 3F 
je kunt je ontwikkeling als lezer beschrijven 3F 
 

Fictie (boektoets) 10% 22 NE243 / NE244 Nee  

1.2 
2.2 
3.2 
4.2 
5.2 
6.2 

Leerdoelen periode 1  
je kunt de bedoeling van de schrijver 
vaststellen 2F 
je weet wat beeld en opmaak is 
je weet wat tekstverband middel/doel is 2F 
je weet wat het voorwaardelijk tekstverband 
is 2F 
je kunt een tekst samenvatten 2F 
je herkent tekststructuren >3F 
je weet wat een verklaringsstructuur is 
je weet wat een voor- en nadelenstructuur is 
je weet wat een probleem-
oplossingsstructuur is 

Leesvaardigheid   10% 25 NE245 / NE246 Nee  
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Vak: Frans 

Leerjaar: 2 

 

P
e

ri
o

d
e 

2
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

3 Le beau 
monde! 
 

 Je kunt vertellen over het leven van een 
beroemdheid 

 Je kunt informatie verstaan over de thema’s 
Media en beroemdheden 

 Je kunt vertellen over je idool 

Spreken/Luisteren      10% In de 
les 

FA221 / FA222 Nee 

P
e

ri
o

d
e 

1
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

1 L’amitié ou 
l’amour 
 

 Je kunt vertellen over je beste vriend(in) 

 Vertellen hoe iemand eruitziet en hoe 
iemand is 

 Je kunt een gesprekje verstaan over 
vriendschap/liefde 

 Je kunt nieuwe zinnen maken met de 
phrases-clés 

 Je kent de uitspraak van r, ain, en en an 

 Je kunt de regelmatige werkwoorden op –
er in de présent vervoegen 

 Je kent de verschillende vormen van het 
bijvoeglijk naamwoord 

 Je kunt belangrijke informatie uit de tekst 
halen over het thema vriendschap/liefde 

Spreken/Luisteren      10% In de les FA211 / FA212 Nee 

2 tout va bien! 
 

 Je kunt vertellen hoe gezond je leeft 

 Je kunt vertellen waar je last van hebt 

 Je kunt informatie verstaan over het 
thema gezondheid 

 Je kent de uitspraak van q, g en van de –s 
aan het eind van een woord 

 Je kan vragen stellen in het Frans 

 Je kent de regels omtrent de ontkenning 
en zinnen ontkennend maken 

 Je kunt belangrijke informatie uit de tekst 
halen over het thema gezondheid 

Lezen en Schrijven      15%    45 FA213 / FA214 Ja 
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 Je kunt je mening geven 

 Je kunt opvulwoorden gebruiken 

 Je kent de uitspraak van ai en s 

 Je kent het bezittelijk voornaamwoord  

 Je kent het aanwijzend voornaamwoord 

 Je kunt belangrijke informatie uit de tekst 
halen over het thema Media en 
beroemdheden 

4 Je révise 
 

In dit hoofdstuk oefen je met de lesstof uit 
hoofdstuk 1 t/m 3. Dit is dus een herhaling van de 
voorgaande hoofdstukken. Ook ga je een verhaal 
lezen. 

Lezen/Schrijven      15%     5 FA223 / FA224 ja 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

5 L’hiver, c’est 
cool! 
 

 Je kunt vertellen over je vakantie 

 Je kunt vertellen over je land 

 Je kunt vertellen wat voor weer het is 

 Je kent de liaison en uitspraak van de –e 
aan het eind van een woord 

 Je kunt informatie verstaan over vakanties 

 Je kunt belangrijke informatie halen uit de 
tekst over het thema vakantie 

 Je kent de voltooid tegenwoordige tijd van 
de werkwoorden avoir en être. 

 Je kent de voorzetsels bij plaatsen en 
landennamen 

Spreken/Luisteren       10% In de 
les 

FA231 / FA232 Nee 

6 À table 
 

 Je kunt vertellen wat je wel of niet lekker 
vindt 

 Je kunt iemand uitnodigen om te komen 
eten 

 Je kunt informatie verstaan over het thema 
eten 

 Je kent het bepaalde lidwoord na aimer, 
adorer, préférer en détester 

 Je kent de uitspraak van oi en j 

 Je kent het onvoltooid verleden tijd 

 Je kent het delend lidwoord 

 Je kunt belangrijke informatie uit een tekst 
halen over het thema eten 
 

Lezen/Schrijven       15%    15 FA233 / FA234 ja 
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

7 La Bretagne? 
Allons? Allons-
y! 
 

 Je kunt vertellen wat je gaat doen 

 Je kunt de weg vragen en de weg wijzen 

 Je kent het woordje y (er) 

 Je kent de uitspraak van v en f 

 Je kunt het alfabet uitspreken in het Frans 

 Je kunt belangrijke informatie verstaan over 
vervoer en reizen 

 Je kunt belangrijke informatie begrijpen 
over vervoer en reizen in de tekst 

 Je kent de werkwoorden partir (vertrekken, 
gaan) en sortir (uitgaan, uitstappen) 

 Je kent de gebiedende wijs 

Spreken/Luisteren       10% In de 
les 

FA241 / FA242 Nee 

8 Je révise 
 

In dit hoofdstuk oefen je met de lesstof uit 
hoofdstuk 1 t/m 3. Dit is dus een herhaling van de 
voorgaande hoofdstukken. Ook ga je een verhaal 
lezen. 

Lezen/Schrijven       15%    24 FA243 / FA244 ja 

 

 Let op! Bij de Lees-en schrijftoetsen worden de vocabulaire en grammatica van beide hoofdstukken in de PTD-week getoetst. Zo krijg je in 

periode 1 een Lees-en schrijftoets over hoofdstuk 1 en 2.   

 Je krijgt voor Frans in totaal 8 cijfers dit schooljaar.  

 Luisteren/Spreken zijn niet herkansbaar en worden tijdens de les getoetst ruim voor de PTD-week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Vak: Duits 

Leerjaar: 2 

 

 

Voor het vak Duits zijn er dit jaar 5 schriftelijke PTD’s. Naast de schriftelijke PTD’s zullen en ook mondeling PTD’s plaatsvinden.  

Deze kunnen buiten de PTD week vallen. 

 

Per PTD is er duidelijk omschreven wat de leerdoelen/vaardigheden inhouden.  

De leerdoelen/vaardigheden zijn verdeeld in 5 categorieën: 

1. Lezen 

2. Luisteren 

3. Gesprekken voeren 

4. Spreken 

5. Schrijven 

Daarnaast staat er in het overzicht wat er aan grammatica geleerd moet worden en de woordenlijsten. Deze worden getoetst bij de schriftelijke toets en 

vallen qua weging onder het schriftelijke PTD. 

 

Hieronder staat het overzicht van alle SCHRIFTELIJKE PTD’s 

Periode PTD Inhoud Week 

1 1 Schritt 1 -8 45 

2 2 Schritt 9 – 16 4 

3 3 Schritt 17 – 21 13 

4 4 Schritt 22 – 26 20 

4 5 Schritt 27 - 32 25 

  



13 
 

 PTD 1       

 Schritt Leerdoelen - Vaardigheden Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansbaar 

 2 + 8 Lezen 
2. Je kan teksten en informatie over personen begrijpen. 
8. Je kan voorgedrukte kaarten met makkelijke 
mededelingen begrijpen. 

     

 1 + 4 Luisteren 
1. Je begrijpt andere mensen die zich voorstellen. 
4. Je kan korte vragen en opdrachten begrijpen. Je kan 
makkelijke en korte aanwijzingen volgen. 

S 15% 45 DU211 / DU212 
 
 

ja 

  Schrijven 
- 

     

 3, 5 + 6 Gesprekken voeren 
3. Je kan jezelf en anderen voorstellen en makkelijke groet 
en afscheidszinnen gebruiken. 
5. Je kan duidelijk maken wanneer je iets niet begrijpt. 
6. Je kan aan andere mensen vragen hoe het met ze gaat 
en op nieuwsberichten reageren. 

M 
 

 

5% 
 

 
? 
 

 
 

 
 
DU213 / DU214 

 
nee 

 

P
e

ri
o

d
e

 1
 7 Spreken 

7. Je kan makkelijke informatie over jezelf geven 
uitspraak: Esszet + Umlaut + klinkers + Alfabet 

     

 

Een onderdeel van de schriftelijke toets is grammatica en woorden leren. Hieronder staat het overzicht wat je moet weten. 

 Grammatica 
1-8 

2. Umlaut + Hoofdletters 
3. Vraagwoorden 
6. Haben (tegenwoordige tijd) 
7. Sein (tegenwoordige tijd) 
8. De stam van een werkwoord + persoonlijke voornaamwoorden (1e naamval) 

P
e

ri
o

d
e 

1
 Woorden 

leren 
Schritt 2: NL - DE 
Schritt 7: NL - DE 
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 PTD 2       

 Schritt Leerdoelen - Vaardigheden Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansbaar 

 10 + 15 Lezen 
10. Je kan dingen uit een lijst halen of kiezen 
15. Je begrijpt korte, makkelijke mededelingen (bv. van 
social media of een postkaart) 

     

 11 Luisteren 
11. Je begrijpt getallen en bekende woorden 

S 20% 4 DU221 / DU222 ja 

 9, 13 + 16 Schrijven 
9. Je kan een korte en eenvoudige kaart met een groet of 
wens schrijven. 
13. Je kan een eenvoudig formulier invullen 
16. Je kan een makkelijke lijst met informatie over een 
persoon invullen. 

     

 12 + 14 Gesprekken voeren 
12. Je kan met getallen, hoeveelheden en kosten omgaan 
14. Je kan de tijd aangeven X X X 

 

X 

P
e

ri
o

d
e

 2
  Spreken  

- 
     

 

Een onderdeel van de schriftelijke toets is grammatica en woorden leren. Hieronder staat het overzicht wat je moet weten. 

 Grammatica 
 

9. Regelmatige werkwoorden 
12. Hoofdtelwoorden 
15. Bepaalde en onbepaalde lidwoorden (1e naamval) 

P
e

ri
o

d
e

 2
 Woorden 

leren 
Schritt 9: NL-DE 
Schritt 13: NL-DE 
Schritt 16: NL-DE  
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 PTD 3       

 Schritt Leerdoelen - Vaardigheden Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansbaar: 

 18 Lezen 
18. Je makkelijke informatie van een posten, een bord of 
een brochure lezen 

     

 19 Luisteren 
19. Je berijpt korte en makkelijke waarschuwingen die 
aan jou gericht zijn 

S 15% 13 DU231 / DU 232 
 
  

ja 

 21 Schrijven 
21. Je kan enkele makkelijke zinnen over jezelf en andere 
mensen schrijven 

     

 17 + 20 Gesprekken voeren 
17. Je kan naar iets vragen en je begrijpt wanneer er iets 
aan jou gevraagd wordt. Je kan mensen wat geven en 
voor iets bedanken. 
20. Je kan vragen over wonen, vrienden en 
eigendommen stellen en beantwoorden M 5% ? 

 
 
 
 
DU233 / DU 234 

nee 

P
e

ri
o

d
e

 3
  Spreken 

- 

   

 

 

 

Een onderdeel van de schriftelijke toets is grammatica en woorden leren. Hieronder staat het overzicht wat je moet weten. 

 Grammatica 
 

17. Hoofdtelwoord 21-….. 
20. Bezittelijk voornaamwoorden (1e naamval) 

P
e

ri
o

d
e

 3
 Woorden 

leren 
Schritt 19: NL-DE en DE-NL 
Schritt 21: NL-DE en DE-NL 
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LET OP! Deze periode zijn er 2 PTD’s.  
PTD 4 zal tijdens de les plaatsvinden en PTD 5 zal tijdens de PTD-week van periode 4 plaatsvinden. 

 PTD 4       

 Schritt Leerdoelen - Vaardigheden Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansbaar 

 24 Lezen 
24. Je begrijpt de inhoud van korte teksten met of zonder 
plaatje 

     

 23 Luisteren 
23. Je herkent het thema van korte luister- of 
kijkfragmenten 

S 20% 20 DU241 / DU242 Ja 

 26 Schrijven 
26. Je kan een kort bericht schrijven om een afspraak te 
bevestigen of af te zeggen 

     

 25 Gesprekken voeren 
25. Je kan zeggen waar je van houdt en waarvan niet 

     

P
e

ri
o

d
e

 4
 22 Spreken 

22. Je kan met een paar woorden en eenvoudige korte 
zinnen iets of iemand beschrijven 

X X X  X 

 

Een onderdeel van de schriftelijke toets is grammatica en woorden leren. Hieronder staat het overzicht wat je moet weten. 

 Grammatica 
 

25. regelmatige werkwoorden waarvan de stam eindigt op -d of -t 
Herhaling 

P
e

ri
o

d
e

 4
 Woorden 

leren 
Schritt 22: NL-DE en DE-NL 
Schritt 26: NL-DE en DE-NL 
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 PTD 5       

 Schritt Leerdoelen - Vaardigheden Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansbaar  

 27 + 29 Lezen 
27.  Je kan een korte mededeling lezen 
29. Je begrijpt korte en makkelijke gestructureerde 
aanwijzingen 

     

  Luisteren 
- 

S 20% 25 DU243 / DU244 ja 

 28 Schrijven 
28. Je kan korte en makkelijke notities schrijven 

     

 32 Gesprekken voeren 
32. Je kan over vertrouwde en concrete thema’s 
makkelijke vragen stellen en beantwoorden. Je kan 
makkelijke uitspraken doen en erop reageren. X X X 

 

X 

P
e

ri
o

d
e

 4
  Spreken 

- 

   

 

 

 

 

Een onderdeel van de schriftelijke toets is grammatica en woorden leren. Hieronder staat het overzicht wat je moet weten. 

 Grammatica 
 

25. regelmatige werkwoorden waarvan de stam eindigt op een sis-klank 
32. Geslachtsregels inclusief woorden die eindigen op -e, -heit, -keit & -schaft 

P
e

ri
o

d
e 

4
 Woorden 

leren 
Schritt 28: NL-DE en DE-NL 
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Vak: Engels 

leerjaar: M2 

 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

1 California + 2 Wales Je kunt over het algemeen een 
onderwerp herkennen in een 
discussie en in 
vertrouwde/alledaagse situaties, 
eenvoudige informatie 
verstaan/begrijpen/onderscheiden 
door:  
- Present Simple, Present 
Continuous en Past Simple te 
maken en toe te passen 
- De bezittelijke vorm te maken en 
toe te passen 
- De voegwoorden toe te passen 
- De vorm “used to” toe te passen 
- Vergelijking te maken en toe te 
passen 
- “Much/many/(a)few/(a) little” 
toe te passen 
- De betrekkelijke 
voornaamwoorden toe te passen 
 

Schriftelijk 
(luistervaardigheid) 

15% 45 EN211 / EN212 Nee 

1 California + 2 Wales 
 

Je kunt het geleerde vocabulaire 
en de geleerde grammatica van 
unit 1+2 correct toepassen in 
zinnen. 
 
 
 

 Schriftelijk 
(Kennistoets) 

10% 45 EN213 / EN214 Ja (48) 
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P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

3 Australia + 4 
Northern Ireland 
 

Je kunt korte eenvoudige 
berichten/notities schrijven over 
vertrouwde zaken en informatie 
vragen/begrijpen over alledaagse 
aspecten van mijn omgeving, door: 
- De Present Perfect te maken en 
toe te passen 
- Het verschil tussen de Present 
Perfect en de Past Simple te 
herkennen en toe te passen 
- De Past Continuous te maken en 
toe te passen 
- “Can/could/to be able to/to be 
allowed to” te maken en toe te 
passen 
- “Have/should en must” te maken 
en toe te passen  
- “Some/any/something/anything” 
maken en toe te passen 
 

Schriftelijk 
(Schrijfvaardigheid) 

15% 4 EN221 /EN222 Nee 

3 Australia + 4 Northern 
Ireland 
 

Je kunt het geleerde vocabulaire en 
de geleerde grammatica van unit 
3+4 correct toepassen in zinnen. 
 
 

Schriftelijk 
(Kennistoets) 
*Deze toets wordt 
opgesplitst in twee 
toetsen. De eerste 
toets van Unit 3 
vindt plaats 
halverwege periode 
2 en toets Unit 4 
vindt plaats in de 
PTD-week. De twee 
cijfers worden 
samengevoegd tot 
één cijfer. 

10% 4 EN223 / EN224 Ja (9) 
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P
e

ri
o

d
e 

3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

Unit 1 t/m 6: 
- 1+2 = 1ste gesprek 
- 3+4 =  2de gesprek 
- 5+6 = 3de gesprek 
 

Unit 1+2: 
- Je kunt eenvoudige aankopen doen 
in openbare gelegenheden door te 
zeggen wat je wilt, hoeveelheden 
aan te geven en de prijs te vragen. 
- Je kunt eenvoudige informatie 
vragen/begrijpen met betrekking tot 
reizen, richting aanwijzingen en 
openbaar vervoer. 
Unit 3+4: 
- Je kunt korte en eenvoudige 
informatie uitwisselen over 
vertrouwde alledaagse zaken en 
aanwijzingen opvolgen. 
- Je kunt communiceren over 
eenvoudige en alledaagse taken in 
eenvoudige woorden om dingen te 
verschaffen en informatie te 
verkrijgen om later weer te 
bespreken. 
Unit 5+6 
- Je kunt korte eenvoudige 
beschrijvingen geven over 
gebeurtenissen en activiteiten om 
een routinegesprek te begrijpen. 
- Je kunt vragen stellen en 
beantwoorden over gewoontes en 
routines. 
 
 
 
 
 

Mondeling 
(Spreekvaardigheid, 
gemiddelde van 3 
gesprekken) 

15% 15 EN231 / EN232 Nee 

5 South Africa   
 

Je kunt het geleerde vocabulaire en 
de geleerde grammatica van unit 5 
correct toepassen in zinnen. 
 
 

Schriftelijke toets 
(Kennistoets) 
 

10% 15 EN233 / EN234 Ja (20) 
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

6 English as a World 
language 
 

Je kunt belangrijke feitelijke 
informatie begrijpen in korte 
verslagen en artikelen, door: 
- De Past Continuous en de Past 
Simple toe te passen 
- De bezittelijke vormen 
“my/mine/your/yours” toe te 
passen  
- De correcte woordvolgorde te 
herkennen 

4 schriftelijke 
toetsen: 3 
boektoetsen op 
andere momenten 
in het jaar + 1 
leestoets in PTD-
week. 
(Leesvaardigheid) 

15% 24 + 
25 

EN241 / EN242 Nee  

6 English as a World 
language 
 

Je kunt het geleerde vocabulaire en 
de geleerde grammatica van uit 6 
correct toepassen in zinnen. 

Schriftelijke toets 
(Kennistoets) 

10% 24 + 
25* 

EN243 / EN244 Ja (26) 
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Vak: Spaans 

PTD Leerjaar: M2 

 
P

e
ri

o
d

e 
2

 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

Unidad 2: 
Países de habla 
hispana 

Je kunt een eenvoudige tekst/gesprek over een 
klasgenoot/persoonlijke informatie 
lezen/schrijven/beluisteren door: 

Schriftelijk 
(Schrijven, lezen 
& luisteren) 

10 4 + 5 SP221 / SP222 Ja  
(week 9) 

P
e

ri
o

d
e 

1
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

Unidad 1: 
¡Hola! 
 

Je kunt een eenvoudige tekst/gesprek over een 
klasgenoot/persoonlijke informatie 
lezen/schrijven/beluisteren door: 
- te begroeten 
- jezelf voor te stellen 
- dingen in het klaslokaal te benoemen 
- handig klassentaal te gebruiken 
- de werkwoorden SER & LLAMARSE toe te passen 
- de vrouwelijk en mannelijke zelf.nw. te 
onderscheiden 
- de kleuren te benoemen 
- te vragen naar & zeggen over: 
naam/leeftijd/telefoonnummer 
- de getallen 0-20 toe te passen & herkennen 
- het Spaanse alfabet herkennen 

Schriftelijk  
(Schrijven, lezen 
& luisteren) 

10 45 SP211 / SP212 Ja 
(week 48) 
 

Unidad 1: 
¡Hola! 
 

Je kunt een eenvoudig gesprek over persoonlijke 
informatie voeren door: 
- te begroeten  
- jezelf voor te stellen 
- de werkwoorden SER & LLAMARSE toe te passen 
- regels van de Spaanse uitspraak toe te passen 
- te vragen/zeggen over: 
naam/leeftijd/telefoonnummer 
- de getallen 0-20 te herkennen & toe te passen 
 
 
 

Mondeling 
(spreken & 
gesprekken 
voeren) 

15 Tijdens 
de 
lessen 

SP213 / SP214 Nee 
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 - de dagen van de week te benoemen 
- de rangtelwoorden toe te passen 
- de schoolvakken te benoemen 
- het werkwoord SER toe te passen 
- het meervoud van zelfst.nw. + bijv.nw te maken 
- de aanwijs.vnw toe te passen 
- de getallen 21-100 te herkennen & toe te passen 

Unidad 2: 
Países de habla 
hispana 
 

Je kunt een eenvoudig gesprek over persoonlijke 
informatie voeren door: 
- uitgebreid te begroeten 
- te vragen en te vertellen waar iemand/je woont 
- de getallen 21-100 te herkennen & toe te passen 

Mondeling 
(spreken & 
gesprekken 
voeren) 

15 Tijdens 
de 
lessen  

SP223 / SP224 Nee 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

Unidad 3: La 
familia 
 

Je kunt naar een persoonlijk gesprek tussen jongeren 
luisteren & je kunt een eenvoudige e-mail met 
persoonlijke informatie/familieleden lezen en 
schrijven door: 
- familieleden te benoemen  
- de regelmatige werkwoorden op ar/er/ir toe te 
passen 
- het onregelmatige werkwoord TENER toe te passen 
- het bezit.nw toe te passen 
- kloktijden te begrijpen & toe te passen 
 

Schriftelijk 
(Schrijven, 
lezen & 
luisteren) 

10 15 
  

SP231 / SP232 Ja 
(week 20) 

Unidad 3: La 
familia 
 

Je kunt vragen over familieleden aan klasgenoten 
stellen en beantwoorden door: 
- familieleden te benoemen 
- regels van de Spaanse uitspraak toe te passen 
- te zeggen hoe laat het is & hoe laat iets begint 
- het onregelmatige werkwoorden TENER toe te 
passen 
- de regelmatige werkwoorden op ar/er/ir toe te 
passen 
 
 
 

Mondeling 
(Spreken & 
gesprekken 
voeren) 

15 Tijdens 
de 
lessen 

SP233 / SP234 Nee 
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

Unidad 4: 
Comidas y 
bebidas 
 

Je kunt een eenvoudig gesprek/tekst 
beluisteren/lezen over eten in Spanje & een 
eenvoudig menu invullen door: 
- eten en drinken te herkennen & benoemen 
- te vertellen wat je leuk/lekker vindt d.m.v. het 
werkwoord GUSTAR & herkennen wat andere 
leuk/lekker vinden 
- het werkwoord QUERER toe te passen 
- onbepaalde lidwoorden toe te passen 
- het verschil tussen bepaalde en onbepaalde zelf.nw 
te onderscheiden 
- het gebruik van HAY te herkennen 

Schriftelijk 
(Schrijven, 
lezen & 
luisteren) 

10 24 + 25 SP241 / SP242 Ja 
(week  26) 

Unidad 4: 
Comidas y 
bebidas  
 

Je kunt drie gangen bestellen in een restaurant door: 
- eten & drinken te benoemen 
- te zeggen wat je lievelingseten is wat (helemaal) 
niet d.m.v. het werkwoord GUSTAR & herkennen wat 
andere leuk/lekker vinden 
- te vertellen wat je leuk/lekker vindt d.m.v. het 
werkwoord GUSTAR & herkennen wat andere 
leuk/lekker vinden 
- gerechten te vragen/aan te bieden  
- het werkwoord QUERER toe te passen 
- onbepaalde lidwoorden toe te passen 
- HAY toe te passen 
- regels van de Spaanse uitspraak toe te passen 

Mondeling 
(Spreken & 
gesprekken 
voeren) 

15 Tijdens 
de 
lessen  

SP243 / SP244 Nee 
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Vak: Geschiedenis 

Leerjaar 2 

p
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk 3 Leerdoelen (zie planner) Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

De tijd van 
burgers en 
stoommachines 
 

Van § 3.1: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 3.2: leerdoel 1 t/m 5 
Van § 3.3: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 3.4: leerdoel 1 t/m 6 

 
Schriftelijk 

 
20% 

 
04 

 
GS221 / GS222 

 
Ja 

P
e

ri
o

d
e 

3
 

Hoofdstuk 4 Leerdoelen (zie planner) Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

De tijd van de 
wereldoorlogen 
 

Van § 4.1: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 4.2: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 4.3: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 4.4: leerdoel 1 t/m 6 

 
Schriftelijk 

 
20% 

 
15 

 
GS231 / GS232 

 
Ja 

Project WOII: 
De Ontdekking, 
De Zoektocht en 
Verzetsmuseum 

Van § 4.1: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 4.2: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 4.3: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 4.4: leerdoel 1 t/m 6 

 
Schriftelijk 
(samenwerken 
in groepjes van 
3-4 ll.) 
 

 
20% 
 

 
15 

 
GS233 / GS234 

 
Nee 

P
e

ri
o

d
e 

4
 

Hoofdstuk 5+6 Leerdoelen (zie planner) Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

De tijd van 
televisie en 
computer 
 

Van § 5.2: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 5.3: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 6.1: leerdoel 3 t/m 7 
Van § 6.3: leerdoel 1 t/m 7 

 
Schriftelijk 

 
20% 

 
25 

 
GS241 / GS242 

 
Ja 
 

 

 

 

 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk 2 Leerdoelen (zie planner) Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

De tijd van 
pruiken en 
revoluties 
 

Van § 2.1: leerdoel 1 t/m 5 
Van § 2.2: leerdoel 1 t/m 6 
Van § 2.3: leerdoel 1 t/m 5 
Van § 2.4: leerdoel 1 t/m 5 

 
Schriftelijk 

 
20% 

 
45 

 
GS211 / GS212 

 
Ja 
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Vak: Aardrijkskunde  

Leerjaar: 2 

 

P
e

ri
o

d
e 

1
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

1 
Landschappen 

- Je kent de verschillen tussen natuurlandschap en een 
ingericht landschap en tussen een jon en oud gebergte. 

- Je begrijpt hoe gebergten en laagvlakten ontstaan. 
- Je kunt met behulp van de atlas bepalen of een gebied 

een gebergte of een laagvlakte is. 
- Je weet wat verwering en erosie is. 
- Je begrijpt hoe verwering en erosie voor reliëf zorgen. 
- Je kunt het reliëf van gebieden op een kaart indelen in 

laagland tot en met hooggebergte. 
- Je weet wat verweringsmateriaal en sedimentatie is. 
- Je begrijpt hoe het verweringsmateriaal gesorteerd 

wordt afhankelijk van de stroomsnelheid. 
- Je kunt beschrijven en verklaren wat er in de boven-. 

Midden- en benedenloop van een rivier gebeurt. 
- Je weet wat landijs, stuwwallen en zwerfstenen zijn. 
- Je begrijpt hoe stuwwallen ontstaan zijn en waarom 

Hoog-Nederland als eerste bewoond werd. 
- Je kunt op een topografische kaart de kernmerken van 

Hoog-Nederland aangeven. 
- Je weet wat veen is en wat dijken en polders zijn. 
- Je begrijpt waarom er veel klei en veen in Laad-

Nederland voorkomt en hoe de mens daar bruikbare 
landbouwgrond van gemaakt heeft. 

- Je kunt op een topografische kaart de kenmerken van 
Laag-Nederland aangeven. 

 
 
 
 
 
 

Schriftelijk 25% 45 AK211 / AK212 ja 
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P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

2 steden - Je weet het verschil tussen soorten steden 
- Je begrijpt waarom een gunstige ligging en een 

stedelijk netwerk belangrijk is. 
- Je kunt steden en stedelijke netwerken op een kaart 

aanwijzen. 
- Je weet wat het verschil is in groei van steden in rijke 

en arme landen. 
- Je begrijpt wat de oorzaak is van het verschil in 

inrichting van steden in rijke en arme landen. 
- Je kunt de plattegrond van een stad in een rijk en in 

een arm land tekenen. 
- Je weet wat de verschillen en overeenkomsten zijn 

tussen wonen, werken en verkeer in megasteden in 
rijke en arme landen. 

- Je begrijpt waarom de problemen groter zijn in 
megasteden in arme landen dan in rijke landen. 

- Je begrijpt waarom de problemen groter zijn in 
megasteden in arme landen dan in rijke landen. 

- Je kunt oplossingen bedenken voor problemen in 
megasteden. 

- Je weet waar de belangrijkste steden en stedelijke 
gebieden in NL liggen. 

- Ge begrijpt het verband tussen urbanisatie, 
bevolkingsgroei en het voorzieningenniveau. 

- Je kunt op de kaart van NL aangeven waar groeiende 
en krimpende steden zijn. 

- Je weet hoe de NL stad is opgebouwd. 
- Je begrijpt hoe probleemwijken in steden kunnen 

ontstaan. 
- Je kunt oplossingen aandragen voor problemen in 

steden. 

Schriftelijk 25% 4 AK221 / AK222 Ja 
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P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

3 water 
 

- Je weet hoe water verdeeld is over de aarde en hoe de 
waterkringloop werkt.  

- Je begrijpt waardoor er soms veel en soms weinig 
water beschikbaar is. 

- Je kunt een grafiek van de waterbalans lezen en 
begrijpen. 

- Je weet wat een piekafvoer is en wat de gevolgen van 
een overstroming kunnen zijn. 

- Je begrijpt waardoor overstromingen kunnen ontstaan. 
- Je kunt in een grafiek de piekafvoer van een rivier 

weergeven. 
- Je weet hoe mensen in droge gebieden aan zoet water 

komen. 
- Je begrijpt hoe waterstress tot conflicten kan leiden. 
- Je kunt aanwijzen waar droge gebieden op aarde 

liggen. 
- Je weet waarom rivieren belangrijk zijn voor NL. 
- Je begrijpt de maatregelen tegen overstroming van de 

rivieren. 
- Je kunt met een tekening uitleggen wat de 

drietrapsstrategie inhoudt. 
- Je weet hoe NL beschermd wordt tegen de zee. 
- Je begrijpt hoe polders worden aangelegd en 

drooggehouden. 
- Je kunt uitleggen hoe zandsuppletie en de zandmotor 

de kust beschermen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijk  25% 15 AK231 / AK232 ja 
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

4 Op weg 
naar een 
duurzame 
wereld 
 

- Je weet wat draagkracht en een ecologische voetafdruk 
is. 

- Je begrijpt waardoor de draagkracht van de aarde in 
gevaar is en een duurzame ontwikkeling nodig is. 

- Je kunt de ecologische voetafdrukken van verschillende 
landen van een kaart aflezen. 

- Je weet wat een watervoetafdruk is en wat fossiele 
brandstoffen zijn. 

- Je begrijpt waarom het beter is om duurzame energie 
te gebruiken en duurzamer te gaan eten. 

- Je kunt op een wereldkaart aangeven waar de 
producten die je eet vandaan komen. 

- Je weet wat de levensloop van een product, cradle-to-
cradle, recycling en energieneutraal betekenen. 

- Je begrijpt waarom het moeilijk is om producten echt 
duurzaam te produceren en duurzaam te wonen. 

- Je kunt op basis van feiten en met argumenten een 
mening vormen en discussiëren. 

- Je weet dat er in de NL landbouw economisch wordt 
gewerkt, maar dat dat niet altijd duurzaam is. 

- Je begrijpt hoe het komt dat qua energie, vervuiling, 
water en tramsport, landbouw niet echt duurzaam is.  

- Je kunt de ecologische en watervoetafdruk van 
verschillende producten berekenen. 

- Je weet wat de betekenis is van energietransitie, 
circulaire economie en afvalvoerafdruk. 

- Je begrijpt waarom het belangrijk is dat er een 
energietransitie komt. 

- Je kunt op een kaart intekenen waar er 
windmolenparken in NL zijn of komen. 

Schriftelijk 25% 24/25 AK241 / AK242 ja 
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Vak: Wiskunde  

Leerjaar: 2 mavo 

P
e

ri
o

d
e 

1
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

9. Formules  - Je kent de rekenregels en kan deze toepassen in 
wiskundige vragen. 

- Je herkent een woordformule en kan hier 
eenvoudige vraagstukken mee oplossen. 

- Je herkent regelmaat in een tabel en kent de juiste 
wiskundige termen die hier bij horen. 

- Je kunt een grafiek tekenen bij een tabel met 
regelmaat. 

- Je kunt eenvoudige berekenen uitvoeren met 
letterformules. 

- Je kunt formules aanpassen als de situatie daar om 
vraagt. 

- Je kunt eenvoudige formules opstellen bij een 
tabel. 

- Je kunt eenvoudige formules opstellen bij een 
grafiek. 

Schriftelijk 14% 39 WI211  ja 

2. Oppervlakte - Je herkent de hoogtelijn in driehoeken en 
parallellogramen. 

- Je kunt de oppervlakte van een parallellogram 
berekenen. 

- Je kunt de oppervlakte van een trapezium 
berekenen. 

- Je kunt de oppervlakte van een ruit berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van een vlieger berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van een rechthoek en 

vierkant berekenen. 
- Je kent de theorie van het inlijsten en kunt dit 

toepassen om de oppervlakte van een vierhoek te 
berekenen. 

- Je weet wat het getal pi is en waar je deze voor 
kunt gebruiken. 

Schriftelijk 14% 45 WI213  ja 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

3. Formules en 
vergelijkingen 

- Je weet wat een vergelijking is. En kunt zelf een 
vergelijking opstellen bij een (wiskundig) vraagstuk. 

- Je kunt een eenvoudige vergelijking oplossen met 
behulp van een grafiek. 

- Je kunt een eenvoudige vergelijking oplossen met 
behulp van inklemmen. 

- Je kunt een eenvoudige vergelijking oplossen met 
behulp van de balansmethode. 

- Je kunt een vergelijking van 2 formules oplossen met 
behulp van de balansmethode. 

Schriftelijk 14% 50 WI221  ja 

4. Statistiek - Je kunt de procentuele toe en afname berekenen. 
- Je herkent een beeld- en staafdiagram en kunt deze 

aflezen. 
- Je kunt een staafdiagram tekenen aan de hand van 

gegeven data. 
- Je herkent een lijn- en cirkeldiagram en kunt deze 

aflezen. 
- Je kunt een lijn- en cirkeldiagram tekenen aan de 

hand van gegeven data. 
- Je herkent een turftabel, histogram en 

steelbladdiagram en kunt deze aflezen. 
- Je kunt een turftabel en histogram tekenen. 
- Je weet wat het (gewogen) gemiddelde inhoudt en 

kunt deze berekenen. 
- Je weet wat de mediaan is en kunt deze zelf bepalen. 
- Je weet wat de modus is en kunt deze zelf bepalen. 

Schriftelijk 14% 4 WI223  ja 

 

 

 

- Je kunt de omtrek en oppervlakte van een cirkel 
berekenen. 

- Je kunt de oppervlakte van verschillende 
ruimtefiguren berekenen. 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

5. Machten, 
wortels en 
verbanden 

- Je weet hoe je met kwadraten en wortels zijn en hoe 
deze in de rekenregels passen. 

- Je snapt wat machtsverheffen inhoudt en hoe dit 
past in de rekenregels. 

- Je herkent de deelstreep en  snapt hoe dit de 
rekenvolgorde beïnvloed. 

- Je kunt de deelstreepsommen in je rekenmachine 
invoeren. 

- Je kunt vraagstukken met behulp van lineaire 
formules met haakjes oplossen. 

- Je kunt vraagstukken met behulp van lineaire 
formules met deelstrepen oplossen.  

- Je kunt vraagstukken met behulp van kwadratische 
formules oplossen. 

- Je herkent parabolen als de grafiek bij een 
kwadratische formule en kunt deze ook zelf tekenen. 

- Je kunt vraagstukken oplossen met behulp van 
wortelformules.  

Schriftelijk 14% 11 WI231  ja 

6. Pythagoras - Je kent de begrippen rechthoekzijde en lange zijden. 
- Je kent de stelling van pythagoras en kan hier de 

schuine zijde mee berekenen. 
- Je kan de stelling van pythagoras gebruiken om de 

rechthoekzijde te berekenen. 
- Je kan de stelling van pythagoras gebruiken om te 

bepalen of een driehoek een rechthoekige driehoek is. 
- Je kan een doorsnede van een ruimtefiguur op ware 

grootte tekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftelijk  15% 15 WI233  ja 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

7. 
Ruimtefiguren 
en eenheden 
 
+ 
 
8. Inhoud en 
vergroten 

- Je kent de verschillende eenheden voor gewicht, en 
kan deze in elkaar omrekenen. 

- Je kent de verschillende eenheden voor lengte en kan 
deze in elkaar omrekenen. 

- Je kent de verschillende eenheden voor oppervlakte 
en kan deze in elkaar omrekenen. 

- Je kent de verschillende eenheden voor inhoud en 
kan deze in elkaar omrekenen. 

- Je kunt de inhoud berekenen van een balk, kubus, 
cilinder en prisma. 

- Je kunt de inhoud berekenen van een piramide en 
een kegel. 

- Je kunt het beeld berekenen als je de 
vergrotingsfactor hebt. 

- Je kan de vergrotingsfactor bij een origineel en beeld 
berekenen. 

 

Schriftelijk 15% 24/25 WI241  ja 
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Vak: Wiskunde  

Leerjaar: 2 havo 

 
P
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o
d

e 
1

 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Magistercode 
havo 

Week Herkansing 
mogelijk? 

9. Formules  - Je kent de rekenregels en kan deze toepassen in 
wiskundige vragen. 

- Je herkent een woordformule en kan hier eenvoudige 
vraagstukken mee oplossen. 

- Je herkent regelmaat in een tabel en kent de juiste 
wiskundige termen die hier bij horen. 

- Je kunt een grafiek tekenen bij een tabel met regelmaat. 
- Je kunt eenvoudige berekenen uitvoeren met 

letterformules. 
- Je kunt formules aanpassen als de situatie daar omvraagt. 
- Je kunt eenvoudige formules opstellen bij een tabel. 
- Je kunt eenvoudige formules opstellen bij een grafiek. 

Schriftelijk 10% WI212 39 ja 

2. Oppervlakte - Je herkent de hoogtelijn in driehoeken en 
parallellogramen. 

- Je kunt de oppervlakte van een parallellogram berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van een trapezium berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van een ruit berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van een vlieger berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van een rechthoek en vierkant 

berekenen. 
- Je kent de theorie van het inlijsten en kunt dit toepassen 

om de oppervlakte van een vierhoek te berekenen. 
- Je weet wat het getal pi is en waar je deze voor kunt 

gebruiken. 
- Je kunt de omtrek en oppervlakte van een cirkel 

berekenen. 
- Je kunt de oppervlakte van verschillende ruimtefiguren 

berekenen. 

Schriftelijk 10% WI214 40/41 ja 

1. Rekenen 
met letters 

- Je kunt producten met letters korter schrijven (herleiden) 
- Je kunt haakjes wegwerken (herleiden) 
- Je herkent merkwaardige producten en kunt deze herleiden. 
- Je kunt letter rekenen met breuken (vermenigvuldigen, delen 

en optellen) 
- Je kunt machten herleiden. 

 

 

Schriftelijk 20% WI216 47 nee 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Magistercode 
havo 

Week Herkansing 
mogelijk? 

3. Formules en 
vergelijkingen 

- Je weet wat een vergelijking is. En kunt zelf een vergelijking 
opstellen bij een (wiskundig) vraagstuk. 

- Je kunt een vergelijking oplossen met behulp van een 
grafiek. 

- Je kunt een vergelijking oplossen met behulp van 
inklemmen. 

- Je kunt een vergelijking oplossen met behulp van de 
balansmethode. 

- Je kunt een vergelijking van 2 formules oplossen met behulp 
van de balansmethode. 

- Vergelijkingen met haakjes of deelstrepen kun je ook 
oplossen. 

- Je kunt de formule van een lijn opstellen. 
- Je weet wat een som- en verschilgrafiek is en kunt deze 

tekenen. 

Schriftelijk 10% WI222 51 nee 

4. Statistiek - Je kunt de procentuele toe en afname berekenen. 
- Je herkent een beeld- en staafdiagram en kunt deze aflezen. 
- Je kunt een staafdiagram tekenen aan de hand van gegeven 

data. 
- Je herkent een lijn- en cirkeldiagram en kunt deze aflezen. 
- Je kunt een lijn- en cirkeldiagram tekenen aan de hand van 

gegeven data. 
- Je herkent een turftabel, histogram en steelbladdiagram en 

kunt deze aflezen. 
- Je kunt een turftabel en histogram tekenen. 
- Je kunt een steelbladdiagram maken. 
- Je weet wat het (gewogen) gemiddelde inhoudt en kunt 

deze berekenen. 
- Je weet wat de mediaan is en kunt deze zelf bepalen. 
- Je weet wat de modus is en kunt deze zelf bepalen. 

Schriftelijk 10% WI224 4 nee 

 

P
e

ri
o

d
e 

3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Magistercode 
havo 

Week Herkansing 
mogelijk? 

5. Machten, 
wortels en 
verbanden 

- Je weet hoe je met kwadraten en wortels zijn en hoe deze in 
de rekenregels passen. 

- Je snapt wat machtsverheffen inhoudt en hoe dit past in de 
rekenregels. 

- Je herkent de deelstreep en  snapt hoe dit de rekenvolgorde 
beïnvloed. 

- Je kunt de deelstreepsommen in je rekenmachine invoeren. 
- Je kunt wortels herleiden. 

Schriftelijk 10% WI232 11 nee 
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- Je kunt vraagstukken met behulp van lineaire formules met 
haakjes oplossen. 

- Je kunt vraagstukken met behulp van lineaire formules met 
deelstrepen oplossen.  

- Je kunt vraagstukken met behulp van kwadratische formules 
oplossen. 

- Je herkent parabolen als de grafiek bij een kwadratische 
formule en kunt deze ook zelf tekenen. 

- Je kunt vraagstukken oplossen met behulp van 
wortelformules. 

- Je herkent een periodiek verband en kan hierin de periode 
benoemen.   

6. Pythagoras - Je kent de begrippen rechthoekzijde en lange zijden. 
- Je kent de stelling van Pythagoras en kan hier de schuine zijde 

mee berekenen. 
- Je kan de stelling van Pythagoras gebruiken om de 

rechthoekzijde te berekenen. 
- Je kan de stelling van Pythagoras gebruiken om te bepalen of 

een driehoek een rechthoekige driehoek is. 
- Je kan een doorsnede van een ruimtefiguur op ware grootte 

tekenen. 
- Je kan de stelling van Pythagoras inzetten om de lengte van 

een lichaamsdiagonaal te bepalen.  

Schriftelijk  10% WI234 15 nee 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Magistercode 
havo 

Week Herkansing 
mogelijk? 

7. 
Kwadratische 
vergelijkingen 

- Je kunt een kwadratische vergelijking met behulp van een 
grafiek oplossen. 

- Je kunt eenvoudige kwadratische vergelijkingen oplossen 
met de balansmethode. 

- Je kunt ontbinden in factoren, en dit gebruiken om een 
vergelijking op te lossen. 

- Je snapt wat de product-som-methode is en kan deze 
gebruiken om te ontbinden. 

- Je kunt ontbinden in factoren gebruiken om lineaire 
vergelijkingen op te lossen.  

- Je kunt complexe kwadratische vergelijkingen oplossen door 
te ontbinden in factoren 

Schriftelijk 20% WI242 24/25 nee 
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Vak: Biologie 

Leerjaar: M2 
 

P
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e

 1
 

Hoofdstuk 
 

Leerdoelen Toetsvorm Weging  Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing mogelijk?  

7 (7.1 t/m 7.4) Kerndoel: Je legt aan de hand van een 
aantal voorbeelden uit dat in een 
organisme doorlopend processen 
plaats moeten vinden om dat 
organisme te laten voortbestaan. 
-Zie it’s learning voor de subdoelen.   
 

Schriftelijk 20% 41 BI211 / BI212 Ja 
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Hoofdstuk 
 

Leerdoelen Toetsvorm Weging  Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing mogelijk?  

8 (8.1 t/m 8.4) Kerndoel: Je legt aan de hand van een 
aantal voorbeelden uit dat in een 
organisme doorlopend processen 
plaats moeten vinden om dat 
organisme te laten voortbestaan. 
-Zie it’s learning voor de subdoelen.   

Schriftelijk 20% 49 BI221 / BI222 Ja  
Er is geen mogelijkheid om 
beide hoofdstukken te 
herkansen. Er moet voor 
één van de twee 
hoofdstukken worden 
gekozen, dus: H8 of H9. 

9 (9.1 t/m 9.3) Kerndoel: Je legt aan de hand van een 
aantal voorbeelden uit dat in een 
organisme doorlopend processen 
plaats moeten vinden om dat 
organisme te laten voortbestaan. 
-Zie it’s learning voor de subdoelen.   

Schriftelijk 20% 4 BI223 / BI224 Ja  
Er is geen mogelijkheid om 
beide hoofdstukken te 
herkansen. Er moet voor 
één van de twee 
hoofdstukken worden 
gekozen, dus: H8 of H9. 
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Hoofdstuk 
 

Leerdoelen Toetsvorm Weging  Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing mogelijk?  

10 & 11 
(10.1 t/m 
10.4) 
(11.1 t/m 
11.3) 

Kerndoel: Je vertelt hoe de levenscycli 
van planten, dieren en mensen 
verlopen en welke rol seksualiteit en 
erfelijkheid daarin spelen.  
-Zie it’s learning voor de subdoelen.   

Schriftelijk 20% 15 BI231 / BI232 Ja 
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Hoofdstuk 
 

Leerdoelen Toetsvorm Weging  Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing mogelijk?  

Project leven Kerndoel: Je legt uit dat in de natuur 
alles met elkaar samenhangt, 
organismen beïnvloed worden door 
de omgeving en organismen elkaar 
beïnvloeden. 
-Zie it’s learning voor de subdoelen 
 
Kerndoel: Je kunt basisvaardigheden 
toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, 
experimenteren en informatie 
verwerven en verwerken. 
Je kunt strategische vaardigheden 
toepassen die bijdragen tot: 
de ontwikkeling van het eigen 
leervermogen. 
  

Eindproduct 20% 22 BI241 / BI242 
 

Nee 
(week 24: verplicht inhaal 
moment wanneer product 
niet behaald is). 
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Vak: Economie 

Leerjaar: 2 
P

e
ri

o
d

e 
1

 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

 
1&2 

·         Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen basisbehoeften en overige 
behoeften. 

·         Je weet dat je met goederen en diensten in je behoeften kunt voorzien. 

·         Je kunt een geldbedrag op de juiste manier noteren. 

·         Je kent het verschil tussen consumeren en zelfvoorziening. 

·         Je kunt een gemiddelde berekenen. 
·         Je weet waardoor we verschillende behoeften hebben en hoe 
we beïnvloed worden bij onze keuzes. 

·         Je kent het verschil tussen commerciële en ideële reclame. 

·         Je kunt voorbeelden geven van reclamemedia. 

·         Je kunt met een percentage een getal uitrekenen. 
·         Je kunt uitleggen hoe consumentenorganisaties jou als consument kunnen 
helpen. 

·         Je weet hoe de overheid jou als consument helpt met regels in de wet. 

·         Je weet wat je hebt aan garantie. 

·         Je weet wat voor soorten inkomens er zijn. 

·         Je kunt bedragen omrekenen van week naar maand en omgekeerd. 

·         Je weet welke drie groepen uitgaven er zijn. 

·         Je kunt een begroting van je inkomsten en uitgaven opstellen. 

·         Je kunt berekenen hoeveel geld je per maand moet reserveren. 

·         Je kunt berekenen hoeveel geld je per maand moet reserveren. 
 

Schriftelijk 25% 1e PTD 
week 

EC211 / EC212 Ja 

 
 

·         Je weet in welke twee vormen geld voorkomt. 

·         Je kunt een nieuw saldo berekenen. 

·         Je kunt het verschil uitleggen tussen directe en indirecte ruil. 

·         Je weet op welke manieren je met geld kunt betalen. 

·         Je weet welke redenen je kunt hebben om te sparen. 

·         Je weet wat rente is. 

·         Je kunt rente berekenen die je op een spaarrekening ontvangt. 

·         Je weet wat de geldfuncties zijn. 

·         Je weet welke redenen je kunt hebben om geld te lenen. 

·         Je weet hoe een lening werkt. 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

 
3&6 

·         Je weet wat de arbeidsmarkt is en hoe je op een vacature kunt solliciteren. 

·         Je weet waarom scholing nodig is. 

·         Je kunt gegevens aflezen uit een cirkeldiagram en staafdiagram. 

·         Je weet wat het nut is van arbeidsverdeling. 

·         Je kent het verschil tussen een deeltijdbaan en een voltijdbaan. 

·         Je kunt gegevens aflezen uit een cirkeldiagram en een staafdiagram. 

·         Je weet wat het verschil is tussen een werkgever en een werknemer. 

·         Je weet wat een arbeidsovereenkomst en wat een proeftijd is. 

·         Je kunt het verschil tussen een vaste baan en een tijdelijke baan uitleggen. 

·         Je weet voor wie een cao geldt en wat erin geregeld is. 

·         Je kunt met gegeven informatie het nettoloon berekenen. 

·         Je weet hoe in de wet het minimumloon geregeld is. 

·         Je weet welke wetten jou als werknemer kunnen beschermen. 

·         Je kunt uitleggen wanneer iemand werkloos is. 

·         Je weet wat ontslag is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn 

·         Je kunt uitleggen wat het UWV voor je kan betekenen na ontslag. 

·         Je kunt gegevens aflezen uit een lijndiagram. 

·         Je weet wat de gevolgen van technologische ontwikkelingen kunnen zijn. 
 

Schriftelijk 25% 2e PTD 
week 

EC221 / EC222 Ja 

 
 

·         Je weet dat de overheid bestaat uit gemeente, provincie en rijksoverheid en dat haar 
werknemers ambtenaren heten. 

·         Je kunt voorbeelden geven van zaken waarvoor je bij de gemeente moet zijn. 

·         Je weet dat de provincie een deel van de infrastructuur bepaalt. 

·         Je weet wat de rijksoverheid is en wat zij doet. 

·         Je weet wat bedoeld wordt met collectieve voorzieningen en de collectieve sector. 

·         Je kunt met voorbeelden uitleggen wat sociale zekerheid is. 

·         Je weet waarom er sociale premies op je loon worden ingehouden. 

·         Je weet wat het verschil is tussen de particuliere en de collectieve sector. 

·         Je kunt voorbeelden geven van belastingen die we moeten betalen. 

     

·         Je kunt de kosten van een lening berekenen. 

·         Je kunt een percentage berekenen. 

·         Je weet waarom je een verzekering afsluit. 
·         Je weet hoe een verzekering werkt en bij wie je die afsluit.  
Je kunt met behulp van informatie de premie vaststellen. 

·         Je weet wat het gevolg is als je een eigen risico hebt. 
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·         Je weet wat btw is en hoe die bij de belastingdienst terechtkomt. 
·         Je weet waarom de overheid soms subsidies geeft en waarom de overheid op bepaalde 
producten accijns heft. 

·         Je kunt voorbeelden noemen van niet-belastinginkomsten. 

·         Je weet wat de rijksbegroting is. 

·         Je kunt miljoenen en miljarden juist noteren en ermee rekenen. 

·         Je kunt uitleggen wat de miljoenennota en de rijksbegroting met elkaar te maken hebben. 

·         Je weet wat een begrotingstekort is en wat de overheid daaraan kan doen. 
 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

7&4 
 

Je weet wat de rijksbegroting is. 

Je kunt miljoenen en miljarden juist noteren en ermee rekenen. 

Je kunt uitleggen wat de miljoenennota en de rijksbegroting met elkaar te maken hebben. 

Je weet wat een begrotingstekort is en wat de overheid daaraan kan doen. 

·         Je weet wat de EU is en waarom die opgericht is. 

·         Je kunt uitleggen wat protectie is. 

·         Je kunt uitleggen wat het belang van vrijhandel voor Nederland is. 

·         Je kunt uitleggen welke voordelen de euro heeft. 

·         Je kunt kenmerken van ontwikkelingslanden noemen. 

·         Je weet hoe je de welvaart van landen kunt vergelijken. 

·         Je kunt het inkomen per hoofd van de bevolking berekenen. 

·         Je kunt uitleggen wat een vicieuze cirkel is. 

·         Je weet wat ontwikkelingssamenwerking is. 

·         Je weet welke soorten hulp ontwikkelingslanden krijgen. 

·         Je kunt uitleggen hoe je zelf de mensen in ontwikkelingslanden kunt helpen. 
 

Schriftelijk 25% 3e PTD 
week 

EC231 / EC232 Ja 

 
 

·         Je weet wat produceren is. 

·         Je weet hoe bedrijven in de bedrijfskolom zorgen voor toegevoegde waarde. 

·         Je weet wat productiekosten zijn. 

·         Je kunt berekeningen maken met de kostprijs per product. 

·         Je weet welke productiesectoren er zijn. 

·         Je weet wat een ondernemer is. 

·         Je kent de drie productiefactoren en kunt uitleggen wat investeren is. 

·         Je weet wat concurrenten zijn. 

·         Je kunt winst berekenen. 

·         Je weet wat productiekosten zijn. 

·         Je weet wanneer een bedrijf verlies maakt en wat failliet betekent. 
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·         Je weet wat technologische ontwikkelingen zijn. 

·         Je kunt uitleggen wat mechanisatie en automatisering is. 

·         Je weet wat arbeidsproductiviteit is en hoe deze kan toenemen. 

·         Je kunt de afschrijving van een kapitaalgoed berekenen. 

·         Je kunt voorbeelden geven van milieuschade. 

·         Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren. 

·         Je weet waarom recycling goed voor het milieu is. 

·         Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn. 
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Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
mavo / havo 

Herkansing 
mogelijk? 

5 
 

Je weet wat marketing is. 

Je kent het verschil tussen een abstracte en een concrete markt. 

Je weet wat aanbod op de markt is en wie voor het aanbod zorgt. 

Je weet wat vraag op de markt is en wie voor de vraag zorgt. 

Je weet wat de inkoopprijs is. 

Je weet wat de brutowinstopslag is. 

Je kunt de verkoopprijs berekenen. 

Je weet wat afzet en omzet is en je kunt de omzet berekenen. 

Je weet wat btw is. 

Je kunt uitleggen waarom de btw een indirecte belasting is. 

Je weet wat de consumentenprijs is en hoe je deze berekent. 

Je kunt van de consumentenprijs terugrekenen naar de verkoopprijs exclusief btw. 

Je kunt uitleggen wat de inkoopwaarde is. 

Je weet wat brutowinst is en hoe je deze berekent. 

Je kunt voorbeelden geven van bedrijfskosten. 

Je weet wat nettowinst is en hoe je deze berekent. 
 

Project, 
praktische 
opdracht 

25% 4e PTD 
week 

EC241 / EC242 Nee 
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Vak: Science 

Leerjaar: 2 

 
P
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e 
2

 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

 
Beweging 

Je kent de begrippen Afstand, tijd, snelheid en 
de eenheden. 
Kenmerken van een eenparige beweging en van 
versnelling en Vertraging. 
Afstand-tijd diagrammen tekenen en aflezen. 
Eenheden km/h en m/s omrekenen. 
Gemiddelde snelheid uitrekenen. 

Schriftelijk. 
 
Werkstuk 

15% 
 
10% 

4 / 5 SC221  
 
SC222 

Ja binnen 
twee 
weken 

 

 

 

 

 

 

 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

 
Elektriciteit 

Je kent de begrippen stroomsterkte, spanning 
en weerstand. 
De eenheden van de begrippen stroomsterkte, 
Spanning en weerstand. 
Het verband tussen Stroomsterkte, Spanning en 
weerstand. 
Het verschil tussen serie- en parallelschakeling. 
Rekenen met de wet van Ohm 

Schriftelijk. 
 
Werkstuk 

15% 
 
10% 

45 SC211  
 
SC212 

Ja, Binnen 
twee 
weken 
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P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

Geluid 
 

Je weet wat geluidsbronnen zijn en kunt er 
verschillende noemen. 
Je kunt beschrijven wat geluid is. 
Weet wat de functie van een tussenstof bij 
geluid is. 
Enkele tussenstoffen benoemen. 
Je weet wat toonhoogte en volume zijn en in 
welke eenheden ze worden gemeten. 
Je kunt toonhoogte en volume van een grafiek 
aflezen. 
Je weet hoe je een gehoorbeschadiging 
voorkomt en je beseft hoe belangrijk dat is. 

Schriftelijk. 
 
Werkstuk 

15% 
 
10% 

15 SC231  
 
SC232 

Ja binnen 
twee 
weken. 

P
e

ri
o

d
e 

4
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

Programmeren 
 

Je kent de onderdelen van de micro: bit bij 
naam en functie. 
Je kunt eenvoudige opgaven coderen met de 
programmeertaal Blocks. 
Je kent programma's opslaan en sturen via 
kabel en via bluetooth naar je micro: bit. 
Je kunt elementen van een programma 
herkennen in een oplossing.  
Je kent naar aanleiding van een vraag een 
eenvoudig programma coderen. Het kunnen 
programmeren van een Micro Bit 

Digitaal /  
 
Programmeren 

10% 
 
15% 

26 SC241  
 
SC242 

Nee 
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Vak: Muziek 

Leerjaar: 2 

 
P

er
io

d
e 

2
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansbaar? 

H2 - Aanleren van Notenschrift d.m.v. 
- vaardigheden op keyboard d.m.v. speelstukken * 
- Vaardigheden op gitaar d.m.v. speelstukken* 
- Vaardigheden op drumstel d.m.v. speelstukken* 
- Vaardigheden met zingen d.m.v. sp.stukken* 

Tenminste 1 
nader te 
omschrijven  
speelstuk 
[praktijk] 

14% Als de 
leerling 
klaar is 
speelt 
hij/zij het 
voor 

MU221  ja 

 
H2 
 
 

- Zie planner Beatsnbits voor…: 
- Begrippen H2 
- Instrumenten H2 
- Oefeningen voor solfège; ritme en gehoortraining 

van notenschrift. Melodietjes en ritmes. 
- Oefen en maak voor elke toets, de opdrachten die 

bij dat hfdstukken staan onder; ‘OPDRACHTEN’. 

DIGI-TOETS 
Hfdst 2 
Beatsnbits 

10% 
 

in de PTD-
week 

MU222  Nee 

 

 

 

P
er

io
d

e 
1

 
Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 

 
Herkansbaar? 

H1 - Aanleren van Notenschrift d.m.v. 
- vaardigheden op keyboard d.m.v. speelstukken * 
- Vaardigheden op gitaar d.m.v. speelstukken* 
- Vaardigheden op drumstel d.m.v. speelstukken* 
- Vaardigheden met zingen d.m.v. sp.stukken* 

Tenminste 
1 nader te 
omschrijven  
speelstuk 
[praktijk] 

14,% Als de leerling 
klaar is speelt 
hij/zij het voor 

MU211  Ja 

H1 - In de planner van Beatsnbits staat bij elke week 
info over wat te leren: begrippen, instrumenten. 
Maar ook oefeningen voor solfège; ritme en 
gehoortraining van notenschrift. Melodietjes en 
ritmes. 

- Oefen en maak voor elke toets, de opdrachten 
die bij dat hfdstukken staan onder; 
‘OPDRACHTEN’. 

DIGI-TOETS 
Hfdst 1 
Beatsnbits 

10% Week 44, 
week voor de  
PTD-week 

MU212  Nee 
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P
er

io
d

e 
3

 

  

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansbaar? 

H3 - Aanleren van een notenschrift d.m.v. 
- vaardigheden op keyboard d.m.v. speelstukken * 
- Vaardigheden op gitaar d.m.v. speelstukken* 
- Vaardigheden op drumstel d.m.v. speelstukken* 
- Vaardigheden met zingen d.m.v. sp.stukken* 

Tenminste 1 
nader te 
omschrijven  
speelstuk 
[praktijk] 

14% Als de 
leerling 
klaar is 
speelt 
hij/zij het 
voor 

MU231  ja 

H3 - Zie planner Beatsnbits voor…: 
- Begrippen H3 
- Instrumenten H3 
- Oefeningen voor solfège; ritme en gehoortraining 

van notenschrift. Melodietjes en ritmes. 
- Oefen en maak voor elke toets, de opdrachten die 

bij dat hfdstukken staan onder; ‘OPDRACHTEN’. 

DIGI-TOETS 
Hfdst 3 
Beatsnbits 

10% in de PTD-
week 

MU232  nee 

 

P
er

io
d

e 
4

 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansbaar? 

H4 - Aanleren van speelstuk naar keuze; mag een 
popstuk zijn uit de top 40 of een speelstuk uit de 
methode. 

- op een instrument naar keuze, 
- met een groepje (een band) naar keuze, mag ook 

alleen of met z’n tweeën.  
Denk eraan; dit weegt iets zwaarder dan de andere 
opdrachten. 

Tenminste 1 
nader te 
omschrijven  
speelstuk 
[praktijk] 

18% Als de 
leerlingen 
er klaar 
voor zijn 
spelen zij 
het voor. 

MU241  ja 

H4 - Zie planner Beatsnbits voor…: 
- Begrippen H4 
- Instrumenten H4 
- Oefeningen voor solfège; ritme en gehoortraining 

van notenschrift. Melodietjes en ritmes. 
- Oefen en maak voor elke toets, de opdrachten die 

bij dat hfdstukken staan onder; ‘OPDRACHTEN’. 

DIGI-TOETS 
Hfdst 4 
Beatsnbits 

10% in de PTD-
week 

MU242 nee 

 

* Vaardigheden op een instrument gelden voor individuele leerlingen. Niet elke leerling is instaat gitaar te spelen of kan drummen of zingen. De meesten 

zullen op een keyboard de speelstukken spelen, maar sommigen zullen dit ook op een (bas)gitaar of drumstel willen doen, of juist willen zingen. 
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Vak: Beeldende Vorming  

Leerjaar: 2 

 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk Omschrijving Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

 
 

Tekenen: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 3 BV221  nee 

 
 

Tekenen: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 6% 3 BV222  nee 

 Handvaardigheid: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 3 BV223  nee 

 Handvaardigheid: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 7% 3 BV224  nee 

 

 

 

 

 

 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk Omschrijving Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

 
 

Tekenen: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 44 BV211  nee 
 

 Tekenen: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 6% 44 BV212  nee 

 Handvaardigheid: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 44 BV213  nee 

 
 

Handvaardigheid: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 7% 44 BV214  nee 
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P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk Omschrijving Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

 
 

Tekenen: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 14 BV231  nee 

 
 

Tekenen: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 6% 14 BV232  nee 

 Handvaardigheid: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 14 BV233  Nee 

 Handvaardigheid: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 7% 14 BV234  nee 

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk Omschrijving Toetsvorm Weging Week Magistercode 
 

Herkansing 
mogelijk? 

 
 

Tekenen: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 23 BV241  nee 

 
 

Tekenen: 
Werkstuk  

Praktijk in de les 6% 23 BV242 nee 

 Handvaardigheid: 
Voorbereidende opdrachten in de dummy 

Praktijk in de les 6% 23 BV243  nee 

 Handvaardigheid: 
Werkstuk 

Praktijk in de les 7% 23 BV244  nee 
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Vak: Lichamelijke Opvoeding  

Leerjaar: 2 

P
er

io
d

e 
2

 

Trede/module Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansbaar? 

Turnen: 
Trampoline 

Ik kan een arabier over de kast. Praktijk 10% P2 LO221 Ja 

 
Dansen 

Ik kan een dans maken met mijn groep van 
8x8 waar een draai, positiewisseling en een 
hoogteverschil in zit. 

Praktijk 10% P2 LO222 Ja 

 

P
er

io
d

e 
3

 Trede/module Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansbaar? 

Basketbal Ik kan op een half veld 3 tegen 3 basketballen. Praktijk 10% P3 LO231 Ja 

Zelfverdediging Ik kan valbreken en mijn tegenstander 
werpen. 

Praktijk 10% P3 LO232 Ja 

 Gedrag Ik kan een positieve bijdrage leveren aan de 
lessen. 

Praktijk 10% P3 LO233 Nee 

 

P
er

io
d

e 
4

 Trede/module Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansbaar? 

Voetbal Ik kan een overtal situatie uitspelen. Praktijk 10% P4 LO241 Ja 

Honkspelen Ik kan een vereenvoudigde vorm van softbal 
spelen. 

Praktijk 10% P4 LO242 Ja 

Begeleidende tekst: 

Om het vak met een voldoende af te ronden, moeten er minimaal 8 onderdelen met een voldoende of hoger worden afgesloten. Tijdens de PTD-week 

kunnen de onderdelen van die periode worden herkanst. Deze herkansing telt niet mee in het maximaal aantal herkansingen die de leerling heeft per 

periode. 

 

P
er

io
d

e 
1

 
Trede/module Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansbaar? 

Volleybal Ik kan 4 tegen 4 volleybal spelen. Praktijk 10% P1 LO211 Ja 

 
Duurloop 

Ik kan gedurende 9 minuten een minimale 
afstand afleggen. 
Heren => 1425m 
Dames => 1350m 

Praktijk 10% P1 LO212 Ja 

 Gedrag Ik kan een positieve bijdrage leveren aan de 
lessen. 

Praktijk 10% P1 LO213 Nee 
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Vak: bèta 

Leerjaar: 2 

P
e

ri
o

d
e 

1
* 

P
e

ri
o

d
e 

2
 

P
e

ri
o

d
e 

3
 

Hoofdstuk Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansing 
mogelijk? 

Module 
‘Water’ 
 

1. Onderdeel ‘Wat is water’ 

 Je kunt een omschrijving geven van 
water 

 Je kunt vertellen hoe een molecuul 
water is opgebouwd 

 Je kunt uitleggen in welke drie fases 
water voor kan komen 

 Je kunt uitleggen hoe watermoleculen 
per fase geordend zijn in het 
molecuulrooster 

 Je kunt uitleggen wat het belang van 
water is voor het leven op aarde 

 Je kent het verschil tussen zoet, zout 
en brak water 

 
2. Onderdeel ‘Waterkwaliteit’ 

 Je kunt nauwkeurig watermonsters 
nemen 

 Je kunt de helderheid van water 
meten met een Secchischijf 

 Je kunt de zuurgraad van water meten 
met pH-papier 

 Je kunt het nitraatgehalte van water 
meten met nitraatstrookjes 

 Je kunt werken met een binoculair 

 Je kunt een biologische tekening 
maken 

 Je kunt een hypothese bedenken (op 
basis van een gegeven 
onderzoeksvraag) 

1. Presentatie 
2. Poster 
3a. Kort verslag 
3b. Informatiefolder 

1  BETA221 nvt 
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P
e

ri
o

d
e

 1
, 2

, o
f 

3
 

Module “CSI” Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansing 
mogelijk? 

 
 

 Je kunt een bètaverslag schrijven met 
daarin: 

o Inleiding 
o Hypothese 
o Benodigdhedenlijst 
o Werkwijze 
o Waarnemingen 

 Je kunt scheikundig practicum uitvoeren 

Dossier 1 ALLE BETA231 Nee 

 Je kunt op basis van verzamelde 
gegevens een conclusie trekken 

 Je kunt een (wetenschappelijke) poster 
maken 

3. Onderdeel ‘Waterzuivering’ 

 Je kunt nauwkeurig watermonsters 
nemen 

 Je kunt de helderheid van water 
meten met een Secchischijf 

 Je kunt de zuurgraad van water meten 
met pH-papier 

 Je kunt het nitraatgehalte van water 
meten met nitraatstrookjes 

 Je kunt werken met een binoculair 

 Je kunt een biologische tekening 
maken 

 Je kunt een hypothese bedenken (op 
basis van een gegeven 
onderzoeksvraag) 

 Je kunt op basis van verzamelde 
gegevens een conclusie trekken 

 Je kunt een (wetenschappelijke) poster 
maken 
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 Je kunt aan de hand van verschillende 
experimenten een duidelijke conclusie 
trekken 

 
 

      
 

Module LEGO 
Spike 

Leerdoelen Toetsvorm Weging Week Magistercode Herkansing 
mogelijk? 

 
 

1. Je weet wat sensoren en actuatoren zijn 
2. Je laat zien dat je goed kunt samen 

werken 
3. Je kunt problemen definiëren en 

oplossen 
4. Je leert modulair te programmeren 
5. Je leert dat er verschillende oplossingen 

en algoritmes bestaan voor hetzelfde 
probleem. (computational thinking) 

Challenge 1  BETA241 Nee 

 
 

      

* De verschillende modules worden parallel aan elkaar aangeboden. Afname van toetsen e.d. is daarom afhankelijk van de periode waarin betreffende 

module wordt afgenomen. 

 


