2020-2021
Periode
1

2

3

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Leerjaar
3

PTA

Nederlands

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Deeltoets 1 – Spelling en Grammatica
N/K/7
Schrijfvaardigheid.
• Je kunt de conventies hanteren m.b.t.
schriftelijk taalgebruik.

Hoofdtoets 1 – Leesvaardigheid en tekstbegrip
N/K/6
Leesvaardigheid.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; functie van beeld en opmaak in
een tekst herkennen; het schrijfdoel van de
auteur aangeven, een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relatie
tussen die eenheden benoemen, het
hoofdonderwerp en de hoofdgedachte
aangeven, een oordeel geven over de tekst
en dit oordeel toelichten.
Deeltoets 2 – schrijfvaardigheid
N/K/3
Schrijfvaardigheid.
• Je kunt strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot het bereiken
van verschillende lees- en schrijfdoelen.

(ne)

vmbo-t

leerjaar 3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Spelling en Grammatica.
Talent 3 GT
Pagina 29-33, 69-73, 117-122, 157-162 en 195200.
Leer ook de bijbehorende opgaven (zie
weekkaarten).

S
530

75 minuten

ja

1

S
531

75 minuten

ja

2

S
532

75 minuten

ja

1

Theorie- en vaardigheidstoets. Redekundig en
taalkundig ontleden, interpunctie en
werkwoordspelling.
Leesvaardigheid en tekstbegrip.
Talent 3 GT
Pagina 16, 18, 56, 58, 60, 104, 106, 144 -146,
151, 184.
Leer ook de bijbehorende opgaven (zie
weekkaarten).
Je kunt ook oefenen met examenblad.nl.
Vaardigheidstoets met open en multiple choice
vragen.

Schrijfvaardigheid.
Talent 3 GT
Pagina 75, 76, 77, 91, 93, 95.
Leer ook de bijbehorende opgaven (zie
weekkaarten).
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Vaardigheidstoets: Je schrijft een zakelijke brief
en let op spelling, formulering en de
briefconventies.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Nederlands

Pagina 2 van 6

Periode

4

5

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
N/K/7
Schrijfvaardigheid.
• Je kunt relevante informatieve verzamelen
en verwerken ten behoeve van het
schrijven. Je kunt schrijfstrategieën
hanteren. Je kunt compenserende
strategieën kiezen en hanteren het
schrijfdoel tot uitdrukking brengen. Je kunt
het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek. Je kunt
conventies hanteren m.b.t. tot schriftelijk
taalgebruik.
Hoofdtoets 2 – Leesvaardigheid en tekstbegrip
N/K/6
Leesvaardigheid.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; functie van beeld en opmaak in
een tekst herkennen; het schrijfdoel van de
auteur aangeven, een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relatie
tussen die eenheden benoemen, het
hoofdonderwerp en de hoofdgedachte
aangeven, een oordeel geven over de tekst
en dit oordeel toelichten.
Deeltoets 3 – Poëzie
N/K/3
Leesvaardigheid in het vak Nederlands
• Je kunt strategische vaardigheden
toepassen die bijdragen tot het bereiken
van verschillende lees- en schrijfdoelen.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Leesvaardigheid en tekstbegrip.
Talent 3 GT
Pagina 16, 18, 56, 58, 60, 104, 106, 144 -146,
151, 184.
Je kunt ook oefenen met examenblad.nl.

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
533

75 minuten

ja

2

S
534

75 minuten

ja

1

Vaardigheidstoets met open en multiple choice
vragen.

Poëzie.
Talent 3 GT
Pagina 42, 82, 130, 170, 208.
Leer ook de bijbehorende opgaven (zie
weekkaarten).

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Nederlands

Pagina 3 van 6

Periode

6

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

N/K/6
Leesvaardigheid.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; functie van beeld en opmaak in
een tekst herkennen; het schrijfdoel van de
auteur aangeven, een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relatie
tussen die eenheden benoemen, het
hoofdonderwerp en de hoofdgedachte
aangeven, een oordeel geven over de tekst
en dit oordeel toelichten.

Vaardigheidstoets met open en multiple choice
vragen.

N/K/8
Fictie.
• Je kunt verschillende soorten gedichten
herkennen. Je kunt de relatie tussen het
fictiewerk en de werkelijkheid toelichten. Je
kunt een persoonlijke reactie geven op
poëzie.
Hoofdtoets 3 – Leesvaardigheid en tekstbegrip.
N/K/6
Leesvaardigheid.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; functie van beeld en opmaak in
een tekst herkennen; het schrijfdoel van de
auteur aangeven, een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relatie
tussen die eenheden benoemen, het
hoofdonderwerp en de hoofdgedachte
aangeven, een oordeel geven over de tekst
en dit oordeel toelichten.

Leesvaardigheid en tekstbegrip.
Talent 3 GT
Pagina 16, 18, 56, 58, 60, 104, 106, 144 -146,
151, 184.
Leer ook bijbehorende opgaven (zie weekkaart).
Je kunt ook oefenen met examenblad.nl.

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
535

75 minuten

ja

2

Vaardigheidstoets met open en multiple choice
vragen.
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Periode
7

8

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Deeltoets 4 – fictie.
N/K/6
Leesvaardigheid.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; het schrijfdoel van de auteur
aangeven, het hoofdonderwerp en de
hoofdgedachte aangeven.
N/K/8
Fictie.
• Je kunt verschillende soorten fictiewerken
herkennen. Je kunt de situatie en het
handelen van de personages in het
fictiewerk herkennen. Je kunt de relatie
tussen het fictiewerk en de werkelijkheid
toelichten. Je kunt een persoonlijke reactie
geven op fictiewerk en deze toelichten met
voorbeelden.
Hoofdtoets 4 – Leesvaardigheid en tekstbegrip.
N/K/6
Leesvaardigheid.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; functie van beeld en opmaak in
een tekst herkennen; het schrijfdoel van de
auteur aangeven, een tekst indelen in
betekenisvolle eenheden en de relatie
tussen die eenheden benoemen, het
hoofdonderwerp en de hoofdgedachte
aangeven, een oordeel geven over de tekst
en dit oordeel toelichten.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Fictie.
Talent 3 GT
Pagina 52, 100, 140, 180.
Leer ook de bijbehorende opgaven (zie
weekkaarten).

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
536

75 minuten

ja

1

S
537

75 minuten

ja

3

Vaardigheidstoets met open en multiple choice
vragen.

Leesvaardigheid en tekstbegrip.
Talent 3 GT
Pagina 16, 18, 56, 58, 60, 104, 106, 144 -146,
151, 184.
Leer ook bijbehorende opgaven (zie weekkaart)
Je kunt ook oefenen met examenblad.nl.
Vaardigheidstoets met open en multiple choice
vragen.
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Periode
9

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Deeltoets 5 – mondeling
N/K/2
Basisvaardigheden.
• Je kunt basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren en
informatie verwerven, verwerken en
presenteren.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Mondeling.
Naar aanleiding van een gelezen boek (fictie) en
gedicht.
Pagina 52, 100, 140, 180 (fictie).
Pagina 42, 82, 130, 170, 208 (poëzie).

Toetsvorm
en -code
M
538

Toets
duur
10 minuten

Herkansing
ja/nee?
nee

Weging

Open vragen over de schrijver en het fictiewerk
en artikel.

N/K/5
Spreek- en gespreksvaardigheid.
• Je kunt relevante informatie verzamelen en
verwerken ten behoeve van spreek- en
gesprekssituaties. Je kunt strategieën
hanteren ten behoeve van spreek- en
gesprekssituaties.
N/K/6
Leesvaardigheden.
• Je kunt leesstrategieën hanteren,
compenserende strategieën kiezen en
hanteren; functie van beeld en opmaak in
een tekst herkennen; het schrijfdoel van de
auteur aangeven, het hoofdonderwerp en
de hoofdgedachte aangeven, een oordeel
geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.
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1

2020-2021

PTA

Engels

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
3 p1

2

Leerjaar
3 p1

3

Leerjaar
3
p1 en p2

4

Leerjaar
3 p2

Taalverwerving (1)
MVT/K/3
• bevordering van het eigen taalleerproces.
• het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
Leesvaardigheid (1)
MVT/K/4
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen van
een tekst aangeven.
• verbanden tussen delen van een tekst
aangeven.
Taalverwerving (2)
MVT/K/3
• bevordering van het eigen taalleerproces.
• het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
Leesvaardigheid (2)
MVT/K/4
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.

(en)

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Stepping Stones, Theme 3.
Irregular verbs 1 - 25

S
530

75 minuten

ja

1

Examentekst (TL).

S
531

75 minuten

ja

2

Stepping Stones, Theme 4.
Irregular verbs 26 - 51

S
532

75 minuten

ja

1

Examentekst (TL).

S
533

75 minuten

ja

2
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•

5

Leerjaar
3 p2

6

Leerjaar
3 p3

7

Leerjaar
3 p3

de betekenis van belangrijke elementen van
een tekst aangeven.
• verbanden tussen delen van een tekst
aangeven.
Kijk/luistervaardigheid
MVT/K/5
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat, gegeven een bepaalde
informatiebehoefte.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen van
een tekst aangeven.
• anticiperen op het meest waarschijnlijke
vervolg van een gesprek.
Taalverwerving (3)
MVT/K/3
• bevordering van het eigen taalleerproces.
• het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
Leesvaardigheid (3)
MVT/K/4
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen van
een tekst aangeven.
• verbanden tussen delen van een tekst
aangeven.

Luistervaardigheid (Cito, Kader).

S
534

90 minuten

nee

2

Stepping Stones, Theme 5
Irregular verbs 52 - 77

S
535

75 minuten

ja

1

Examentekst (TL).

S
536

75 minuten

ja

2
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8

Leerjaar
3 p4

9

Leerjaar
3 p4

Spreekvaardigheid
MVT/K/2, 6
• een mening/oordeel geven.
• uitdrukking geven aan (persoonlijke)
gevoelens.
• een persoon, object of gebeurtenis, ook uit
het verleden en in de toekomst,
beschrijven.
Schrijfvaardigheid
MVT/K/7
• (persoonlijke) gegevens verstrekken
• een kort bedankje, groet of goede wensen
schriftelijk overbrengen
• een briefje schrijven om informatie te
vragen of te geven, om verzoeken of
voorstellen te doen of daarop te reageren,
om gevoelens te uiten en ernaar te vragen
• op eenvoudig niveau briefconventies
gebruiken

Presentatie over leesboek
(eigen keuze).

M
537

10 minuten

nee

2

SE Schrijfvaardigheid (brief) & vocabulary
EP/grammar repeat

S
538

45 min.

Nee

2

Schriftelijk en mondeling

HO
590

n.v.t.

Nee

O/V/G

Taalverwerving (4)
MVT/K/3
• de bevordering van het eigen taalleerproces
• het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.
10

Leerjaar
3 p4

Handelingsopdracht
MVT/K/2
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2020-2021

1

PTA

Duits

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Spelling, grammatica, woordenschat (1)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
het werkwoord werden (t.t.).

(du)

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Lernliste blz. 48 en 49
Grammatik blz. 50
Sprachmittel blz. 51
+ gemaakte lesjes Kapitel 1

S
530

75 minuten

ja

1

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl
Maak BBL 2018 1e periode. Dit wordt besproken
in de week voor het SE.

S
531

75 minuten

ja

2

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.

2

Leerjaar
3

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
Verschillende examenteksten (1)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding op leerjaar 4.
V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.
V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Duits

Pagina 1 van 4

3

Leerjaar
3

Spelling, grammatica, woordenschat (2)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
persoonlijke voornaamwoorden en voorzetsels.

Lernliste blz. 88 en 89
Grammatik blz. 90
Sprachmittel blz. 91
+ gemaakte lesjes Kapitel 2

S
532

75 minuten

ja

1

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
Verschillende examenteksten (2)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding op leerjaar 4.

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl
Maak BBL 2017 1e periode. Dit wordt besproken
in de week voor het SE.

S
533

75 minuten

ja

2

V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.
V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Spelling, grammatica, woordenschat (3)
K2
Leren van woorden, zinnen (3) en het gebruik
van de werkwoorden werden en haben en sein.

Lernliste blz. 128 en 129
Grammatik blz. 130
Sprachmittel blz. 131
+ gemaakte lesjes Kapitel 3

S
534

75 minuten

ja

1

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.

4

5

Leerjaar
3

Leerjaar
3

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.
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K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
6

7

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Verschillende examenteksten, fictie (3)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding op leerjaar 4.

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl
Maak BBL 2016 1e periode. Dit wordt besproken
in de week voor het SE.

V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.

In de lessen wordt een fictie leesboek gelezen.
Hierover worden in dit SE vragen gesteld.

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Spelling, grammatica, woordenschat (4)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
voorzetsels met de derde naamval m.b.v. de
Spick-o-thek

Lernliste blz. 48 en 49
Grammatik blz. 50 en 146 t/m 150
Sprachmittel blz. 51
+ gemaakte lesjes Kapitel 4

S
535

75 minuten

ja

2

S
536

75 minuten

ja

1

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.
K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
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8

9

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Verschillende examenteksten (4)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding op leerjaar 4.

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl
Maak BBL 2015 1e periode. Dit wordt besproken
in de week voor het SE.

V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.

Maak KBL 2018 1e periode. Dit wordt besproken
in de week voor het SE.

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Kijken en luisteren
K5/V3
Leren kijken en luisteren naar
fragmenten.

Gedurende het jaar worden kijk- /luistertoetsen
geoefend. Dit SE is de afsluiting daarvan.

S
537

120
minuten

ja

3

PO
590

-

nee

o/v

Duitse

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
K2
leren van woorden en zinnen.
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2020-2021

PTA

Biologie

(bi)

vmbo-t

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

1

Leerjaar
3

2

Leerjaar
3

Thema 1
K1-K2-K3-K4
• Je kunt negen levenskenmerken van
organismen noemen.
• Je kunt de kenmerkende eigenschappen
van plantaardige en dierlijke cellen
noemen.
• Je kunt beschrijven dat organismen zijn
opgebouwd uit organisatieniveaus.
• Je kunt beschrijven wat de kenmerken van
chromosomen zijn.
• Je kunt beschrijven hoe mitose verloopt,
wat het doel van de mitose is en wat de
kenmerken ervan zijn.
• Je kunt een biologisch onderzoek
voorbereiden, uitvoeren en beoordelen.
Thema 1 en 2
Thema 1 - zie bovenstaande uitleg
Thema 2
K12
• Je kunt de delen van het
voortplantingsstelsel van een man en vrouw
met hun ligging, bouw en functies noemen,
in een afbeelding aanwijzen en hun werking
beschrijven.
• Je kunt de voortplanting en groei bij
organismen toelichten, evenals de vorm en
functie van seksueel gedrag daarbij.

Thema 1 – zie bovenstaande uitleg
Thema 2 bestuderen:
• Opdrachten
• Diagnostische toets

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Thema 1 bestuderen:
• Opdrachten maken
• Biologische tekeningen
• Kahoot
• Practicum

S
530

50 minuten

nee

1

Thema 1 en 2 bestuderen

S
531

120
minuten

ja

3

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Biologie

Pagina 1 van 6

3

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Thema 3
K1-K2-K3-K13
• Je kunt beschrijven hoe individuen
informatie over erfelijke eigenschappen
overdragen aan hun nakomelingen en
welke rol chromosomen hierbij spelen.
• Je kunt beschrijven hoe de
geslachtschromosomen het geslacht van
een mens bepalen.
• Je kunt een kruisingsschema opstellen.
• Je kunt uit een gegeven stamboom afleiden
welke genotypen de individuen hebben,
welk gen dominant is en welk gen recessief.
• Je kunt beschrijven wat geslachtelijke
voortplanting, ongeslachtelijke voorplanting
en veredeling is.
• Je kunt omschrijven wat een mutatie is en
je kunt beschrijven hoe kanker ontstaat.
• Je kunt situaties noemen waarin het
verstandig is genetisch advies in te winnen.
Ook kun je methoden van prenataal
onderzoek beschrijven.
• Je kunt voorbeelden van toepassingen van
biotechnologie noemen.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Thema 3 bestuderen:
• Digitale content bestuderen
• Opdrachten
• Diagnostische toets
• Sectorwerkstuk
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Toetsvorm
en -code
S
532

Toets
duur
50 minuten

Herkansing
ja/nee?
nee

Weging
1
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Periode
4

5

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Thema 3 en 4

Thema 3 en 4 bestuderen.

Thema 3 - zie bovenstaande uitleg.
Thema 4
K2-K13-V3
• Je kunt zelfstandig informatie verwerven,
verwerken en verstreken over ordening en
evolutietheorie.
• Je kunt een geologische tijdschaal en
stamboom aflezen.
• Je kunt een cirkeldiagram aflezen en
maken.
• Je kunt een vertakkingsschema invullen.

Thema 3 - zie bovenstaande uitleg.
Thema 4 bestuderen:
• Opdrachten
• Diagnostische toets
• Sectorwerkstuk

Thema 5
K1-K2-K3-K11-V3-V4
• Je kunt de delen en de functies van:
▪ het zenuwstelsel .
▪ zenuwcellen en zenuwen.
▪ het ruggenmerg en de hersenen.
▪ het hormoonstelsel.
noemen en in een afbeelding de delen
benoemen.
• Je kunt zelfstandig informatie verwerven,
verwerken en verstreken over:
▪ de risico’s van overmatig gebruik van
medicijnen, alcohol en drugs.

Thema 5 bestuderen:
• Opdrachten maken
• Diagnostische toets
• Practicum
• Sectorwerkstuk
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Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
533

120
minuten

Ja

3

S
534

50 minuten

nee

1
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Periode
6

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Thema 5 en 6

Thema 5 en 6 bestuderen.

Thema 5 - zie bovenstaande uitleg.
Thema 6
EINDTERMEN
• Je kunt de delen en de functies van
▪ het zintuigstelsel
▪ de ogen
▪ de oren
noemen en in een afbeelding de delen
benoemen.
Je kunt uitleggen hoe zintuigen, spieren en
klieren, zenuwstelsel en hormoonstelsel
betrokken zijn bij het functioneren van het
lichaam -aangepast aan de omgeving- en
daarbij verbanden leggen tussen de
verschillende organisatieniveaus.

Thema 5 - zie bovenstaande uitleg.
Thema 6 bestuderen:
• Opdrachten maken
• Diagnostische toets
• Practicum
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Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
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minuten

ja

3
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7

Leerjaar
3

Thema 8
V2-V3-V4
• Je kunt omschrijven wat gedrag is en
hoe gedrag wordt bestudeerd.
• Je kunt beschrijven waardoor gedrag
wordt veroorzaakt en hierbij
sleutelprikkels en supra normale
prikkels onderscheiden.
• Je kunt de factoren noemen waardoor
gedrag wordt bepaald en je kunt
verschillende vormen van leren
beschrijven.
• Je kunt verschillende type sociaalgedrag
onderscheiden.
• Je kunt de overeenkomsten en de
verschillen noemen tussen gedrag van
mensen en gedrag van dieren.

Thema 8 bestuderen.
• Opdrachten maken
• Diagnostische toets
• Sectorwerkstuk

S
536

50 minuten

nee

1

8

Leerjaar
3

Thema 7 en 8

Thema 7 en 8 bestuderen.

S
537

120
minuten

ja

3

Thema 8 - zie bovenstaande uitleg
Thema 7
K1-K2-K3-K8
▪ Je kunt in een afbeelding van het skelet
de beenderen:
▪ benoemen.
▪ de functies van het skelet noemen.
▪ manieren onderscheiden waarop
beenderen met elkaar verbonden
kunnen zijn.

Thema 8 – zie bovenstaande uitleg
Thema 7
• Opdrachten maken
• Diagnostische toets
• Voorbereiding op sectorwerkstuk
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▪

▪
▪

▪
▪

▪

pijpbeenderen en platte beenderen
onderscheiden en kenmerken ervan
noemen.
gewrichten onderscheiden.
je kunt verband leggen tussen de
vormen en functie van botten bij
zoolgangers, teengangers en
hoefgangers.
je kunt de bouw en werking van spieren
beschrijven.
je kunt het belang van een goede
lichaamshouding aangeven en hoe je
rugklachten kunt voorkomen.
Je kunt van enkele blessures
beschrijven wat er aan de hand is en
hoe je blessures kunt voorkomen.
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2020-2021
Periode
1

2

Leerjaar
3

Leerjaar
3

PTA

Economie

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

(ec)

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Hoofdstuk 1: Hoe groot is jouw welvaart?
Uit Pincode 6e editie 3 GT:
EC/K/4A - Consumptie
Hoofdstuk 1: Hoe groot is jouw welvaart?
Je leert wat voor behoeften je kunt hebben en
in hoeverre je in je behoefte kunt voorzien/hoe
welvarend je bent. Daarnaast leer je hoe jij als
consument wordt beïnvloed door bedrijven met
hun marketing/reclame. Om je kosten in zicht te
houden leer je je inkomen en uitgaven
overzichtelijk te krijgen in een begroting en op
elkaar af te stemmen. Zodra je weet hoeveel
geld je hebt kun je ook je koopkracht bepalen.
Formules die je leert:
• Met een gegeven percentage een getal
berekenen.
• Van een getal berekenen hoeveel procent
het is.
• Bedragen omrekenen van week naar
maand.
• Berekenen hoeveel geld je moet
reserveren.
• Een verandering in procenten uitdrukken.
• Een indexcijfer berekenen.
Hoofdstuk 2: Wat voor consument ben jij?
EC/K/4B / EC/K/8 - Consumptie
Voor dit hoofdstuk behandelen we hoe je
betrouwbare informatie kunt vinden over
producten, wat keurmerken zijn en hoe je
prijzen vergelijkt.

Uit Pincode 6e editie 3 GT:
Hoofdstuk 2: Wat voor consument ben jij?

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

60 minuten

ja

2

S
531

60 minuten

ja

2
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
532

60
minuten

ja

2

Verder leer je waarom je rechten hebt als
consument en welke dit zijn en hoe je je recht
kunt halen.
Verder leer je hoe de woningmarkt in elkaar zit
bij zowel koop als huurwoningen. Als laatste
onderdeel behandelen we de invloed van de
consument op het milieu en hoe wij deze
invloed kunnen beperken.

3

Leerjaar
3

Formules die je leert:
• Prijzen omrekenen naar een
standaardgewicht.
• Prijsverschillen in procenten berekenen.
Hoofdstuk 3: De bank en jouw geld.
EC/K/4A / EC/K/4B - Consumptie
In dit hoofdstuk leer je over betaalvormen zoals
pinnen en internetbankieren en hoe je er mee
betaalt. Naast geld uitgeven kun je het ook
sparen en daar leer je de voordelen van voor
jou en de bank. Bij de bank kun je ook geld
lenen en je leert waarom je geld kunt lenen en
hoeveel je dat kost. Dit alles bij elkaar vormt de
geldkringloop en je leert hoe deze in elkaar zit.

Uit Pincode 6e editie 3 GT:
Hoofdstuk 3: De bank en jouw geld.

Formules die je leert:
• Een nieuw saldo berekenen.
• Enkelvoudige rente berekenen.
• Samengestelde rente berekenen.
• Kredietkosten berekenen.
• Vreemd geld omrekenen naar euro’s en
omgekeerd

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

4

Leerjaar
3

5

Leerjaar
3

Hoofdstuk 4: Ben je verzekerd?
EC/K/4B - Consumptie
Dit hoofdstuk gaat over verzekeren. Je leert wat
verzekeren inhoudt en welke vormen van
verzekeringen er zijn. Je leert welke
verzekeringen verplicht zijn zoals een WA
verzekering en kunt de kosten van de
verzekeringen berekenen. Verder kun je
uitleggen en berekenen wat er gebeurt als je
niet goed verzekerd bent.
Formules die je leert:
• Verzekeringskosten berekenen.
• Schadevergoeding bij onderverzekering
berekenen.
Hoofdstuk 5: Werkt dat zo?
EC/K/5A / EC/K/5B - Arbeid en productie
Wanneer je gaat werken moet je weten hoe
een arbeidsovereenkomst wordt gemaakt, wat
voor dienstverbanden er mogelijk zijn en welke
wetten je als werknemer beschermen. Als je
niet voor een bedrijf werkt maar zelf
onderneemt dan moet je verder weten welke
ondernemingsvormen er zijn, hoe je je bedrijf
organiseert en in welke sectoren je een bedrijf
kunt hebben.
Formules die je leert:
• Nettoloon berekenen

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Uit Pincode 6e editie 3 GT:
Hoofdstuk 4: Ben je verzekerd?

S
533

60 minuten

ja

2

Uit Pincode 6e editie 3 GT:
Hoofdstuk 5: Werkt dat zo?

S
534

60 minuten

ja

3

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie

Pagina 3 van 5

6

7

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Hoofdstuk 6: Productie en markt.
EC/K/5A / EC/K/5B - Arbeid en productie
Je leert in dit hoofdstuk wat de
productiefactoren zijn en hoe je ze inzet bij
produceren van goederen en diensten, wat een
bedrijfskolom is en wat kapitaalgoederen zijn
en hoe ze minder waard worden. De
geproduceerde goederen worden verkocht op
een ‘'markt’' en je leert hoe daar de prijs van
bepaald wordt. Verder leer je welke BTW
percentages er zijn en bij welke goederen ze
horen. Daarnaast wordt het onderwerp
arbeidsproductiviteit behandeld en de invloed
daarvan op de samenleving.
Formules die je leert:
• Omzet en winst berekenen.
• Afschrijving berekenen.
• Omzet, inkoopwaarde en brutowinst
berekenen.
• Nettowinst berekenen.
• Verkoopprijs berekenen.
• Consumentenprijs berekenen.
• Arbeidsproductiviteit berekenen.
Hoofdstuk 7: De overheid voor ons allemaal.
EC/K/6 - Overheid en bestuur
De overheid heeft veel invloed op ons leven en
de economie en daarom behandelen wij dit bij
economie. Je leert welke lagen van de overheid
er zijn en hoe de overheid ons beïnvloedt.

Leerjaar
3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Uit Pincode 6e editie 3 GT:

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
535

60 minuten

ja

3

S
536

60 minuten

ja

2

Hoofdstuk 6: Productie en markt.

Uit Pincode 6e editie 3 GT:
Hoofdstuk 7: De overheid voor ons allemaal.
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8

Leerjaar
3

De overheid probeert ons ook te helpen via de
sociale zekerheid en je leert naast voorbeelden
hiervan ook hoe het betaald wordt. Verder
behandelen we de inkomsten en uitgaven van
de overheid en waarom sommige bedrijven van
de overheid zijn of waren.
Hoofdstuk 8: Over economische grenzen.
EC/K/7 - Internationale ontwikkelingen
In dit hoofdstuk leer je waarom Nederland een
handelsland is en hoe belangrijk dit is voor de
Nederlandse economie. De EU heeft veel
invloed op de internationale handel van
Nederland. Je leert waardoor dit beïnvloed
wordt en wat de invloed daarop is van de
waarde van de euro. Verder behandelen we de
internationale concurrentiepositie van landen
en wat de gevolgen van handelsbelemmeringen
daarop kunnen zijn. Naast ontwikkelde
economieën zijn er ook ontwikkelingslanden. Je
leert wat de oorzaken hiervan zijn en hoe
ontwikkelingslanden zich verder kunnen
ontwikkelen.
Formules die je leert:
• Uitvoerwaarde en invoerwaarde
berekenen.
• Import- en Exportquote berekenen.
• Inkomen per hoofd van de bevolking
berekenen.

Uit Pincode 6e editie 3 GT:
Hoofdstuk 8: Over economische grenzen.
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2020-2022

1

2

PTA

Maatschappijleer

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3 p1

Toets 1
Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
ML1/K/3
• Je kunt aan de hand van een
maatschappelijk probleem de verschillende
benaderingswijze van het vak
maatschappijleer toepassen.
• Je kunt ten aanzien van een
maatschappelijk probleem een standpunt
innemen en hier argumenten voor geven.

Leerjaar
3 p1

Cultuur en socialisatie
ML1/K/4
• Je kunt beschrijven hoe een mens zich
ontwikkelt tot lid van de samenleving en de
invloed van het socialisatieproces
herkennen en beschrijven.
• Je kunt uitleggen dat mensen bij een
subcultuur (willen) horen en dat elke
subcultuur invloed heeft op het gedrag en
socialisatieproces.
• Je kunt de rol van onderwijs (als
socialiserende instantie) in de ontwikkeling
van een mens als lid van de samenleving
benoemen.
Praktische opdracht (1)
Zie bovenstaande omschrijving bij Toets 1

(ma)

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

•
•

Hoofdstuk 1: Wat is maatschappijleer?
Hoofdstuk 2: Jongeren

leerjaar 3 (en 4)

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

90 minuten

ja

2

PO
531

2 lessen

Nee

1

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Opdracht subculturen.
➔ Poster kenmerken van een maatschappelijk
probleem.

Praktische opdracht
Zie bovenstaande omschrijving bij Toets 1
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Periode
3

4

Leerjaar
3 p2

Leerjaar
3 p2

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Toets 2
Macht en zeggenschap
ML1/K/6
• Je kunt vormen van macht en
machtsmiddelen herkennen.
• Je kunt beschrijven hoe regels het
samenleven van mensen mogelijk maken.
• Je kunt de mogelijkheden die burgers
hebben om invloed uit te oefenen op de
politiek, en kenmerken van een
parlementaire democratie noemen,
herkennen en toelichten.
Praktische opdracht (2)
Zie bovenstaande omschrijving bij Toets 2

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 3: politiek

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
532

90 minuten

ja

2

PO
533

5 lessen

nee

2

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Je werkt in een groepje samen met
klasgenoten om een eigen politieke partij
op te richten. (5 lessen)
➔ Debat in de klas tussen verschillende
politieke partijen.
Praktische opdracht
Zie bovenstaande omschrijving bij Toets 2

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Maatschappijleer (ma)
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Periode
5

Leerjaar
3 p3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Toets 3
Beeldvorming en stereotypering
ML1/K/7
• Je kunt aangeven dat selectieve
waarneming een rol speelt in het proces
van beeld- en meningsvorming.
•

Je kunt uitingen van vooroordelen en
beeldvorming ten aanzien van mannen en
vrouwen in de samenleving herkennen en
benoemen.

•

Je kunt beschrijven hoe men uitingen van
vooroordelen en discriminatie tegemoet
kan treden vanuit het beginsel van
gelijkwaardigheid en respect.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 4: Pluriforme samenleving

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
534

90 minuten

ja

2

PO
535

2 lessen

nee

1

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Kijkopdracht aan de hand van video Pizza
Verdi (movies that matter).
➔ Opdracht verdiep je in een andere cultuur.
Foto opdracht migratie motieven.

•

6

Leerjaar
3 p3

Je kunt van een bepaald sociaal probleem
beschrijven hoe de beeldvorming erover tot
stand komt/gekomen is.
Praktische opdracht (3)
Zie bovenstaande omschrijving bij Toets 3

Praktische opdracht
Zie bovenstaande omschrijving bij Toets 3

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Maatschappijleer (ma)

Pagina 3 van 5

Periode
7

Leerjaar
3 p3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Praktische opdracht (4)
Basisvaardigheden
ML1/K/2
• Je kunt basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, informatie verwerven en
verwerken.
Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
ML1/K/3
• Je kunt aan de hand van een
maatschappelijk probleem de verschillende
benaderingswijze van het vak
maatschappijleer toepassen.
• Je kunt ten aanzien van een
maatschappelijk probleem een standpunt
innemen en hier argumenten voor geven.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 8: Criminaliteit

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

PO
536

4 lessen

Nee

2

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.
Schrijven onderzoek naar een thema m.b.t
criminaliteit.
Bijvoorbeeld georganiseerde misdaad,
witteboordencriminaliteit of eigen gekozen
onderwerp uit het hoofdstuk criminaliteit.
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8

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3 p4

Toets 4
Sociale verschillen
ML1/K/5
• Je kunt beschrijven wat sociale verschillen
zijn en hoe die veroorzaakt worden, en
beschrijven hoe de plaats van een mens op
de maatschappelijke ladder kan veranderen
(sociale mobiliteit).
• Je kunt beschrijven en uitleggen dat
mensen vanuit hun maatschappelijke
posities belangen hebben en hoe daardoor
conflicten kunnen ontstaan.
• Je kunt maatregelen van de overheid ten
aanzien van sociale ongelijkheid beschrijven
en verklaren.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 7: Werk

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
537

90 minuten

ja

2

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Opdracht maatschappelijke positie.
➔ Je loopt in periode D een beroepsstage. Je
maakt een opdracht voor maatschappijleer
tijdens je stage.

Oriëntatie op leren en werken
ML1/K/1
• Je kunt je oriënteren op je eigen loopbaan en
het belang van maatschappijleer in de
maatschappij.
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2020-2021
Periode

PTA

Aardrijkskunde

(ak)

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
3 p1

Arm en Rijk (1)
AK/K/7 AK/V/4

2

Leerjaar
3 p1

Arm en Rijk (2)
AK/K/7 AK/V/4

3

Leerjaar
3 p2

Arm en Rijk (3)
AK/K/7 AK/V/4

4

Leerjaar
3 p2

Grenzen en Identiteit (1)
AK/K/9 AK/V/6

5

Leerjaar
3 p3

Grenzen en Identiteit (2)
AK/K/9 AK/V/6

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arm en rijk in Nigeria
Nigeria : de Reus van Afrika
Armoede in Nigeria
Nigeria in de wereldeconomie
Arm en rijk in de VS
Arm en rijk in Detroit
Armoede en rijkdom in de VS
Landbouw in de VS
Arm en rijk in de VS
Arm en rijk in Detroit
Armoede en rijkdom in de VS
Landbouw in de VS
Arm en rijk in Nederland
Arm en rijk binnen de steden
Veranderingen in oude arbeiderswijken
Rijke steden, arm platteland
Grenzen en identiteit in Nederland
Verband tussen grenzen en identiteit
Grenzen in Nederland
Contacten over de grens
Ondanks grenzen toch samenleven
De Europese Unie en Europa
De Europese Unie
De toekomst van Noord-Ierland na de Brexit
Uitdagingen aan de grens van de Europese
Unie
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leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

75 minuten

ja

1

S
531

75 minuten

ja

1

S
532

75 minuten

ja

3

S
533

75 minuten

ja

1

S
534

75 minuten

ja

1
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6

Leerjaar
3 p3

Grenzen en Identiteit (3)
AK/K/9 AK/V/6

•
•
•
•
•
•
•
•

7

Leerjaar
3 p4

Bronnen van Energie (1)
AK/K/5 AK/V/2

8

Leerjaar
3 p4

Bronnen van Energie (2)
AK/K/5 AK/V/2

9

Leerjaar
3 p4

Bronnen van Energie (3)
AK/K/5 AK/V/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grenzen en Identiteit in Rusland
Het bestuur van Rusland
Natuurlijke hulpbronnen in Rusland
De Krim
De Europese Unie en Europa
De Europese Unie
De toekomst van Noord-Ierland na de Brexit
Uitdagingen aan de grens van de Europese
Unie
Energie in Nederland
Energiebronnen
Uitputbaar : fossiele brandstoffen
Hernieuwbare energiebronnen
Energie in Frankrijk
Kernenergie : hoe het werkt
Transportnetwerken
Energie in Nederland
Energiebronnen
Uitputbaar : fossiele brandstoffen
Hernieuwbare energiebronnen
Energiebronnen in Nederland
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2

PO
590

2 SBU

ja

o/v/g
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2020-2021
Periode
1

Leerjaar
3

PTA

Geschiedenis

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Nederland Indonesië
GS/K/4 GS/V/1
• Van VOC tot cultuurstelsel.
• Historisch denken: Ordenen.
• Nederland breidt zijn macht uit.
• Op weg naar onafhankelijkheid.
• Historisch denken: Veranderingen.
• Het Indonesisch-Nederlands conflict
1945-1948.

(gs)

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 4 bestuderen.

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

75 minuten

ja

6

S
531

75 minuten

ja

3

Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 4 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 4 maken.
Hoofdstuk 1 paragraaf 5 en 6 bestuderen.
Hoofdstuk 1 paragraaf 5 en 6 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 5 en 6 maken.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 8 bestuderen.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 8 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 8 maken.

2

Leerjaar
3

De Koude Oorlog (1)
GS/K/9 GS/V/2
• De Koude Oorlog begint.
• Historisch denken: Veranderingen.
• Duitsland verdeeld.
• Het einde van de Koude Oorlog.

Hoofdstuk 5 paragraaf 1 t/m 4 bestuderen.
Hoofdstuk 5 paragraaf 1 t/m 4 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 4 maken.
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3

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

De Koude Oorlog (2)
GS/K/9 GS/V/2
• De Koude Oorlog begint.
• Historisch denken: Veranderingen
• Duitsland verdeeld.
• Het einde van de Koude Oorlog.
• Historisch denken: Sportprenten over
veranderingen.
• Nederland als bondgenoot van de
Verenigde Staten.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 5 paragraaf 5 t/m 8 bestuderen.

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
532

75 minuten

ja

3

S
533

75 minuten

ja

3

S
534

75 minuten

ja

2

Hoofdstuk 5 paragraaf 5 t/m 8 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 5 t/m 8 maken.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 8 bestuderen.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 8 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 8 maken.

4

5

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Cultuur en Mentaliteit na 1945
GS/K/8 GS/V/5
• De maatschappij veranderd.
• Historisch denken: Je inleven.
• Jongeren willen een eigen leven.
• De vrouwenbeweging.
• Historisch denken: Je eigen mening
geven.
• Verzuiling en ontzuiling van Nederland.
Het Israëlisch-Palestijnse conflict
GS/K/
• De achtergrond van het conflict
• Historisch denken: Je inleven.
• Oorlog, terrorisme en vredesinitiatieven
• Komt er ooit nog vrede
• Spotprenten

Hoofdstuk 4 paragraaf 1 t/m 6 bestuderen.
Hoofdstuk 4 paragraaf 1 t/m 6 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 6 maken.

Hoofdstuk 6 paragraaf 1 t/m 5 bestuderen
Hoofdstuk 6 paragraaf 1 t/m 5 maken en
nakijken
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 5 bestuderen
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Cultuur en Mentaliteit na 1945 (3)
GS/K/8 GS/V/5
• Historisch denken: Je inleven.
• Jongeren willen een eigen leven.
• Historisch denken: Je eigen mening
geven.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 4 paragraaf 2,3 en 5 bestuderen.

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

PO
590

-

ja

o/v/g

Hoofdstuk 4 paragraaf 2, 3 en 5 maken en
nakijken.
Interviews voorbereiden en houden met
mensen die jong waren in de jaren 60, 70, 80 of
90.
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2020-2021
Periode

PTA

Natuur- en scheikunde I

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
3
p1

Krachten
NASK1/K/1/2/3/9
NASK1/V/2/4

2

Leerjaar
3
p1

Het Weer
NASK1/K/2/12
NASK1/V/4

3

Leerjaar
3
p2

Elektriciteit
NASK1/K/2/5

4

Leerjaar
3
p2

Licht
NASK1/K/2/3/7

5

Leerjaar
3
p3

Energie
NASK1/K/1/2/3/5

(nsk1)

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Hoofdstuk 1:
• Krachten herkennen
• Krachten meten
• Netto kracht
• Krachten in werktuigen
• Druk
Hoofdstuk 4:
• Luchtdruk
• Temperatuur
• Wolken en Neerslag
• Onweer
• Het versterkte broeikaseffect
Hoofdstuk 2:
• Elektrische stroom
• Elektriciteit in huis
• Vermogen en energie
• Elektriciteit en veiligheid
Hoofdstuk 5:
• Licht, schaduw en spiegels
• Van infrarood tot ultraviolet
• Beelden maken met een lens
• Oog en bril
Hoofdstuk 3:
• Energie uit brandstoffen
• Windenergie
• Zonne-energie
• Waterkracht

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – NASK-1

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

60 minuten

ja

1

S
531

60 minuten

ja

2

S
532

60 minuten

ja

1

S
533

60 minuten

ja

2

S
534

60 minuten

ja

1
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

6

Leerjaar
3
p3

Materie
NASK1/K/2/10

7

Leerjaar
3
p4

Schakelingen
NASK1/K/1/2/3/5
NASK1/V/4

8

Leerjaar
3
p4

Straling
NASK1/K/3/11

9

Leerjaar
3
p3 en p4

Handelingsopdracht
NASK1/V/3/4

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Hoofdstuk 7:
• Het deeltjesmodel
• Temperatuur en deeltjesmodel
• Stoffen scheiden
• Atomen als bouwstenen
Hoofdstuk 6:
• Weerstandjes
• LDR en NTC
• Het relais
• De Transistor
Hoofdstuk 8:
• Eigenschappen van straling
• Radioactiviteit
• Straling gebruiken
• Bescherming tegen straling
10 artikelen zoeken in dagbladen en/of
wetenschappelijke tijdschriften die te maken
hebben met Natuurkunde. Zie stencil/Magister
voor opdracht en verdere instructie.

S
535

60 minuten

ja

2

S
536

60 minuten

ja

1

S
537

60 minuten

ja

2

HO
590

3 weken

nee

o/v/g
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2020-2021
Periode

PTA

Natuur- en scheikunde II

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
3
p1

Scheikunde, een wetenschap
NASK2/K/1/2/3/4

2

Leerjaar
3
p1

Scheikunde, een wetenschap + Water
NASK2/K/1/2/3/4/7/8/10
NASK2/V/1/2/4

3

Leerjaar
3
p2

Mengsels scheiden
NASK2/K/2/3/4

4

Leerjaar
3
p2

Verzameltoets (1)
NASK2/K1/2/3/4/7/8/10
NASK2/V/1/2/4
• Scheikunde, een wetenschap
• Water
• Mengsels scheiden

(nsk2)

vmbo-t

leerjaar 3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Hoofdstuk 1:
• Fasen en faseveranderingen
• Zuivere stoffen en mengsels
• Mengsels
• Chemische reacties
Hoofdstuk 1: Bovenstaande kolom +
Hoofdstuk 2:
• Water is overal
• Schoonmaken met water en zeep
• Verzorging van huid, haar en gebit
• Zure en basische schoonmaakmiddelen
• Zure stoffen en basische stoffen bij elkaar
• Van azijn tot zeep
Hoofdstuk 3:
• Bezinken en filtreren
• Indampen en destilleren
• Extraheren
• Adsorberen
• Concentratie
• Rioolwaterzuivering
Alle bovenstaande kolommen van Hoofdstuk 1,
2 en 3.

S
530

60 minuten

ja

1

S
531

60 minuten

ja

1

S
532

60 minuten

ja

1

S
533

60 minuten

ja

2
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

5

Leerjaar
3
p3

Nieuwe stoffen maken
NASK2/K/2/3/11

6

Leerjaar
3
p3

Nieuwe stoffen maken + In vuur en vlam
NASK2/K/2/3/5/11
NASK2/V/4

7

Leerjaar
3
p3 en p4

Onderzoeksopdracht beroepen
NASK2/K/3/6
NASK2/V/1/2/3/4

8

Leerjaar
3
P4

Verzameltoets (2)
NASK2/K/2/3/5/6/9/11
NASK2/V/1/2/3/4
• Grondstoffen uit de aarde
• Nieuwe stoffen maken
• In vuur en vlam

9

Leerjaar
3
P4

Handelingsopdracht
NASK2/1/6
NASK2/V/3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 4:
• Stoffen veranderen
• Stoffen veranderen door ontleden
• Atomen als bouwstenen
• Scheiden en ontleden
• Atomen tellen
• Toepassingen van ontledingsreacties
Hoofdstuk 4: Bovenstaande kolom +
Hoofdstuk 5:
• Brand!
• Een brand blussen
• Volledig en onvolledige verbrandingen
• Versterkt broeikaseffect
• Luchtvervuiling
Werkstuk/ Presentatie.
Oriëntatie op leren en werken. Zie
stencil/Magister voor de opdracht en verdere
instructies.
Bovenstaande kolommen van Hoofdstuk 4 en
Hoofdstuk 5 +
Hoofdstuk 6:
• Metalen
• Legeringen
• Metaalafval als grondstof
• Olie, gas en steenkool
• Aardolie als grondstof
• Kunststoffen
Werkstuk: 10 artikelen zoeken in dagbladen
en/of wetenschappelijke tijdschriften die te
maken hebben met Scheikunde.
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Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
534

60 minuten

ja

2

S
535

60 minuten

ja

2

PO
536

2 weken

nee

1

S
537

60 minuten

ja

2

HO
590

3 weken

nee

o/v/g
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Zie stencil/Magister voor opdracht en verdere
instructie.
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2020-2021
Periode
1

Leerjaar
3

PTA

Wiskunde

(wi)

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Toets 1: rekenen en getallen
WI/K/1,2,3,5
WI/ V/ 2
H1 en 8

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

H1:
•
•
•
•
•
•
•

Breuken en procenten
Percentage gegeven
Denk ook aan BTW
Nieuwe prijs/getal na
verhoging/verlaging
Procenten gevraagd
Procenten en grote getallen
Terugrekenen met procenten

•
•
•
•

Wetenschappelijke notatie
Eenheden van tijd
Eenheden van snelheid
Verhoudingen

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

75 minuten

nee

1

H8:

2

Leerjaar
3

Toets 2: rekenen, formules en grafieken
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5
WI/ V/ 2, 3
H1,3,8

H1: zie toets 1
H3:
• Lineair of niet
• Lineaire grafiek bij formule maken
• Regelmaat in tabellen
• Formule bij een tabel maken
• Formule bij een grafiek maken
• Richtingscoëfficiënt berekenen
H8: zie toets 1

S
531

75 minuten

ja

1

3

Leerjaar
3

Toets 3: kaart en doorsnede, formules en
grafieken en grafieken en vergelijkingen
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3

H2:

S
532

75 minuten

nee

1

•
•
•
•

Koers en kaart
Hoogtelijnen op een kaart
Aanzichten
Ruimtefiguren
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H2,3,9

H3: zie toets 2
H9:
• Assenstelsels en grafieken
• Bijzondere grafieken
• Som-en verschilgrafiek
• Oplossingen met balansmethode en
inklemmen

4

Leerjaar
3

Toets 4: formules en grafieken, verschillende
verbanden en grafieken en vergelijkingen
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3
H3,6,9

H3: zie toets 2
H6:
• Periodieke verbanden
• Kwadratische verbanden
• Wortelverbanden
• Machtsverbanden
• Andere grafieken

S
533

75 minuten

ja

1

5

Leerjaar
3

Toets 5
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3

H5:

S
534

75 minuten

nee

3

•
•
•
•
H10:
•
•

Stelling van Pythagoras
Hellingspercentage en tangens
Hoek bereken met tangens’
Zijden berekenen met tangens
Driehoeken
Hoeken en zijden berekenen met sinus
cosinus en tangens.
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

6

Leerjaar
3

Toets 6
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3
H5,6,7,10

7

Leerjaar
3

Toets 7
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3
H4,6,7

8

Leerjaar
3

9

Leerjaar
3

Toets 8
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3
H1,4,8
Handelingsopdracht
digitaal

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

H5: zie toets 5
H6: zie toets 4
H7:
• Metriek stelsel
• Oppervlakte en omtrek vlakke figuren
• Oppervlakte van ruimtefiguren
• Inhoud
• Lengte, oppervlakte en inhoud
vergroten en verkleinen
• Gewicht
• H10: zie toets 5
H4:
• Informatie
• Gemiddelde
• Modus en mediaan
• Diagrammen lezen
H6: zie toets 4
H7: zie toets 6
H1: Zie toets 1
H4: zie toets 7
H8: zie toets 1

S
535

75 minuten

ja

3

S
536

75 minuten

nee

3

S
537

75 minuten

ja

3

Statistiek

HO
590

4 lesuren

nee

o/v/g
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2020-2022
Periode

PTA

Lichamelijke Opvoeding

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

(lo)
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

BBL en KBL en vmbo-t

leerjaar 3 en 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

1

Leerjaar
3

Oriëntatie op leren en werken:
LO1/K/1
De kandidaat kan het belang van bewegen en
sport binnen de eigen loopbaan en in de
maatschappij verwoorden

Unit afhankelijk sporten. Voor iedere Unit
wordt er gekeken naar de beroepen die
voortvloeien uit de richten die zijn kiezen daar
zal een passende sport bij gegeven worden.

PO

75 minuten

Ja

4

2

Leerjaar
3

Spel:
LO1/K/4
De kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen de volgende spelen uitvoeren:
− Een slag- en loopspel, drie doelspelen,
twee terugslagspelen (een vorm van
volleybal en keuze uit minstens één
vorm van badminton, tennis of
tafeltennis), vormen van tik- en
afgooispelen

Slag en Loop spelen:
- Beheerst de basistechnieken van
gooien, vangen en slaan.
- Kan het spel tactisch benaderen.
- Kent de veilheidsregels en kan deze
toepassen.
Doelspel:
- Creëren en afsluiten van afspeellijnen
- Pasen en aannemen
- Komen tot scoren
- Kent de basisregels en kan deze
toepassen
Terugslagspel:
- Beheerst de basistechnieken om te
komen tot spel
- Kent de basisregels en kan deze
toepassen
Tik- afgooispelen:
- Kent de principes van inblijven en
uitmaken.
- Kan afgooien en tikken
- Kan ontwijken van zowel tikker als bal.

PO

Alle
Spellessen
LO 3e jaar

Ja

7

en daarbij:
− Zich houden aan afgesproken regels,
oog hebben voor veiligheid en
regelende taken uitvoeren.
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3

4

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Turnen:
LO1/K/5
De kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen één of meer van de volgende
turnactiviteiten uitvoeren:
− Steun- en vrij springen, herhaald
springen, zwaaien, balanceren en
acrobatiek
en daarbij:
− Adequaat omgaan met risico’s en
meehelpen bij regelende taken,
waaronder hulpverlenen.

−

Bewegen op Muziek:
LO1/K/6
De kandidaat kan alleen of samen met anderen
één van de volgende vormen van bewegen op
muziek uitvoeren:
− Ritme en bewegen, streetdance,
jazzdans of conditionele vormen op
muziek en daarbij regelende taken
uitvoeren, waaronder een eenvoudige
variatie ontwerpen en uitvoeren.
dan wel:
− indien het bevoegd gezag hier op grond
van de identiteit voor kiest, een vorm
van bewegen op muziek naar keuze, of
een andere bewegingsactiviteit waarbij
ritme en tempo bepalend zijn.

-

−

−
−

De leerling beheerst bij de
sprongonderdelen; de juiste
lichaamsspanning tijdens de aanloop-,
afzet-, resultaat- en landingsfase.
De leerling beheerst het zwaai
vermeerderen en kiest het juiste
moment om loodrecht naar beneden te
landen.
De leerling beheerst alleen of samen
het behouden van evenwicht.
De leerling kan een veilige turnsituatie
inrichten en heeft een actieve bijdrage
in het hulpverlenen.
De leerling kan op de maat bewegen
van de muziek.
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75 minuten

Ja

3

PO

75 minuten

Ja

3
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5

6

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Atletiek:
LO1/K/7
De kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen vormen van de volgende
atletiekactiviteiten uitvoeren:
− Hardlopen, ver- en hoogspringen en
één vorm van werpen, stoten of
slingeren
en daarbij:
− Basiskenmerken van training aangeven,
conditieaspecten meten, oog hebben
voor veiligheid en regelende taken
uitvoeren.

−

De leerling is bewust dat het verbeteren
van de conditie mogelijk is en uitvoert.

−

De leerling maakt gebruik van de
basistechnieken van verspringen/
hoogspringen en daarbij de veiligheid
in ogenschouw neemt.

−

De leerling maakt gebruik de
basistechnieken van het stoten of
werpen.

−

Hierbij volgen de leerlingen de
veiligheidsinstructies op.

Zelfverdediging:
LO1/K/8
De kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen één van de volgende vormen
zelfverdediging uitvoeren:
− Stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van
judo), trefspelen (bijvoorbeeld: vormen
van boksen, schermen of karate do)
en daarbij
− Veiligheidsregels en (etiquette) regels
bij zelfverdediging in acht nemen en
regelende taken uitvoeren.

−

De leerling maakt gebruik de
basistechnieken van het stoten of
werpen.

−

Hierbij volgen de leerlingen de
veiligheidsinstructies op
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75 minuten

Ja

4

PO

75 minuten

Ja

3
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7

Leerjaar
4

Sport oriëntatie 1
Basisvaardigheden:
LO1/K/2
De kandidaat kan in bewegingssituaties
basisvaardigheden toepassen die betrekking
hebben op communiceren, zelfstandig
(samen)werken en informatie verwerven en
verwerken.
Leervaardigheden in het vak lichamelijke
opvoeding:
LO1/K/3
De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van
een aantal vaardigheden in bewegen en sport
die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen
leerkansen, zoals:
− Kunnen omgaan met regels en een
bijdrage leveren aan een sportief
verloop en aan de veiligheid van
zichzelf en anderen
− Eenvoudige regeltaken uitvoeren om
samen bewegingssituaties op gang te
kunnen brengen en houden
− In bewegingssituaties kunnen omgaan
met elementen als lukken en
mislukken en winst en verlies
− Verschillen in prestatieniveau,
motieven, interesses, culturele
achtergronden en geslacht hanteren
binnen bewegingssituaties

HO

4X 75
minuten

Ja

3

De leerlingen een procescijfer over hun inzet
tijdens de lessen LO, dit resulteert aan het
einde van het jaar in een eindcijfer.

-

Vullen reflecties in over de behandelde
sporten en leveren dit in bij de docent.

De leerling laat altijd zien;
- Aanwezig te zijn
- Actief mee te doen
- De juiste sportkleding en schoenen bij
te hebben
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8
9
10
11
12

Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4

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.

Actuele bewegingsactiviteiten:
LO1/K/9
De kandidaat kan alleen en in samenwerking
met anderen twee nieuwe, actuele
bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan
kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur niet
behoort tot één van de hierboven genoemde
activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-,
winter- of outdoorsporten).
Sport Oriëntatie 2
Zie rij 7
Sport Oriëntatie 3
Zie rij 7
Sport Oriëntatie 4
Zie rij 7
Sport Oriëntatie 5
Zie rij 7
Sport Oriëntatie 6
Zie rij 7

-

-

De leerling doet actief mee en voert
daarbij de basistechnieken uit en heeft
een open houding.
Aanwezig te zijn
Actief mee te doen
De juiste sportkleding en schoenen bij
te hebben

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO
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4x 75
minuten
4x 75
minuten
4x 75
minuten
4x 75
minuten
4x 75
minuten

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3
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2020-2022
Periode
1

Leerjaar
3

2

Leerjaar
3

3

Leerjaar
3

4

Leerjaar
3

5

Leerjaar
3

PTA

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 3 en 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Opdracht 1
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.4 Loopbaansturing
Opdracht 2
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.4 Loopbaansturing

Verslag POP-gesprek 1

Verslag
S
530

-

ja

o/v/g

Verslag POP-gesprek 2

Verslag
S
531

-

ja

o/v/g

Opdracht 3
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.4 Loopbaansturing
Opdracht 4
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.3 Werkexploratie
C1.4 Loopbaansturing
C1.5 Netwerken
Opdracht 5
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.3 Werkexploratie
C1.4 Loopbaansturing

Verslag POP-gesprek 3

Verslag
S
532

-

ja

o/v/g

Stageverslag (2 weken stage)

Verslag
S
533

-

ja

o/v/g

Actief bijhouden opdrachten portfolio

Verslag
S
534

-

ja

o/v/g
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Periode
6

Leerjaar
4

7

Leerjaar
4

8

Leerjaar
4

9

Leerjaar
4

10

Leerjaar
4

11

Leerjaar
4

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Opdracht 1
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.4 Loopbaansturing
Opdracht 2
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.4 Loopbaansturing
Opdracht 3
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.4 Loopbaansturing
Opdracht 4
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.3 Werkexploratie
C1.4 Loopbaansturing
C1.5 Netwerken
Opdracht 5
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.3 Werkexploratie
C1.4 Loopbaansturing

Verslag POP-gesprek 4

Verslag
S
630

-

ja

o/v/g

Verslag POP-gesprek 5

Verslag
S
631

-

ja

o/v/g

Verslag POP-gesprek 6

Verslag
S
632

-

ja

o/v/g

Verslag Bezoek MBO/ Open Dagen

Verslag
S
633

-

ja

o/v/g

Verslag
S
Presentatie
634

SBU 20

ja

o/v/g

Opdracht 6
C1.1 Motieven
C1.2 Kwaliteiten
C1.3 Werkexploratie
C1.4 Loopbaansturing

Actief bijhouden opdrachten portfolio

Verslag
S
635

-

ja

o/v/g

Sectorwerkstuk
Presentatie Sectorwerkstuk
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2020-2021

1

2

PTA

Kunstvakken inclusief CKV / Sport & Cultuur (kckv)

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Cultureel zelfportret (1) (CZP1)
KV/K/1
Oriëntatie op leren en werken
Je kunt je oriënteren op je eigen
loopbaan en op het belang van kunst en cultuur
in de maatschappij.

Cultureel zelfportret deel 1 (CZP1)

KV/K/2
Basisvaardigheden
Je kunt basisvaardigheden toepassen
die betrekking hebben op communiceren,
samenwerking en informatie verwerven en
verwerken.

Het onderdeel moet voldoende of goed worden
afgerond.

Leerjaar
3

KV/K/4
Reflectie en kunstdossier
Je kunt je culturele en kunstzinnige
ontwikkeling inzichtelijk maken in een
kunstdossier, waarvan de vorm door de school
en de leerling tezamen bepaald wordt. Je kunt
daarmee verslag doen van alle activiteiten die
zijn ondernomen en hierop reflecteren.
Culturele activiteit (1) (CA1)
KV/K/3
Culturele en kunstzinnige vorming en
verdieping.
Je kunt je 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.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Je gaat beschrijven hoe jij over kunst en cultuur
denkt en wat je er allemaal van weet, wat
betekent het voor jou. Dit ga je vastleggen in
een kunstdossier.

Je gaat een culturele activiteit doen en
uitwerken door middel van een (verwerkings)
opdracht in een van de volgende onderwerpen:

TL

leerjaar 3 (en 4)

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Verslag
S
530

-

ja

o/v/g

P
531

-

ja

o/v/g

Kunst, Film, Dans of muziek. De (verwerkings-)
opdracht plaats je in je kunstdossier.
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3

Leerjaar
3

4

Leerjaar
3

5

Leerjaar
3

Culturele activiteit (2) (CA2)
KV/K/3
Culturele en kunstzinnige vorming en
verdieping.
Je kunt je 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.
Culturele activiteit (3) (CA3)
KV/K/3
Culturele en kunstzinnige vorming en
verdieping.
Je kunt je 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.
Culturele activiteit (4) (CA4)
KV/K/3
Culturele en kunstzinnige vorming en
verdieping.
Je kunt je 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.

Je gaat een culturele activiteit doen en
uitwerken door middel van een (verwerkings-)
opdracht in een van de volgende onderwerpen:
Kunst, Film, Dans of muziek. De (verwerkings-)
opdracht plaats je in je kunstdossier.

P
532

-

ja

o/v/g

Je gaat een culturele activiteit doen en
uitwerken door middel van een (verwerkings-)
opdracht in een van de volgende onderwerpen:
Kunst, Film, Dans of muziek. De (verwerkings-)
opdracht plaats je in je kunstdossier.

P
533

-

ja

o/v/g

Je gaat een culturele activiteit doen en
uitwerken door middel van een (verwerkings-)
opdracht in een van de volgende onderwerpen:
Kunst, Film, Dans of muziek. De (verwerkings-)
opdracht plaats je in je kunstdossier.

P
534

-

ja

o/v/g
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6

Leerjaar
3

Eigen werk
KV/K/3/K/5
Culturele en kunstzinnige vorming en
verdieping.
Je kunt je 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.

Eigen werk
Voor een van de 4 onderwerpen binnen
Culturele en Kunstzinnige Vorming: Kunst, Film,
Dans of muziek ga je zelf produceren. Welk
onderwerp je kiest en hoe je dit gaat uitwerken
overleg je met je mentor.

Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert
in de productie en presentatie van eigen werk.

Het onderdeel “Eigen werk” moet voldoende of
goed worden afgerond.

P
535

-

ja

o/v/g

De uitwerking van je eigen werk komt in je
kunstdossier.
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PTA rekenen basis/kader/mavo jaar 3 en 4
Periode
1

Jaar 3/4

Eindtermen: wat moet je kennen en
kunnen?
Eindtoets getallen 2F

2

Jaar 3/4

Eindtoets verhoudingen 2F

3

Jaar 3/4

Eindtoets meten en meetkunde 2F

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
1. Rekenen zonder
rekenmachine
2. Oriëntatie
3. Negatieve getallen
4. Optellen en aftrekken
5. Vermenigvuldigen en
delen
6. Afronden met breuken en
kommagetallen
7. Rekenen met de
rekenmachine
8. Rekenen in
toepassingssituaties

Toetsvorm en code
D
530

Toets duur

Weging

75 minuten

Herkansing
ja/nee?
Ja

1. Oriëntatie op breuken
2. Optellen en aftrekken met
breuken
3. Vermenigvuldigen en
delen met breuken
4. Kommagetallen en
breuken
5. Procenten
6. De verhoudingstabel
1. Rekenen met geld
2. Tijd
3. Gewichten en prijzen
4. Lengte
5. Omtrek en oppervlakte
6. Inhoud
7. Kaarten

D
531

75 minuten

Ja

1

D
532

75 minuten

Ja

1

1

4

Jaar 3/4

Eindtoets verbanden 2F

5

Jaar 3/4

Officiële Eindtoets 2F
Voor alle leerlingen, Basis, Kader en
TL)
Eindtoets 3F (optie voor leerlingen,
is PTO)

6
Jaar 4
t/m
10

8. Ruimtelijk inzicht
1. Tabellen
2. Diagrammen
3. Grafieken
4. Woordformules
Alle bovenstaande onderdelen

D
533

75 minuten

Ja

1

S
534

120 minuten

Ja

4

120 minuten

nee

n.v.t.

Getallen, verhoudingen, meten S
en meetkunde en verbanden op 630 t/m 634
3F niveau

