20212022
Periode
Leerjaar
4

PTA Nederlands (ne)
Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Instaptoets 2F
NE/K/2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
en informatie verwerven, verwerken en presenteren.

BBL/LWT leerjaar 4
Inhoud
onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?1
VIA Starttaal Online 2F
Instaptoets.
Talent 4 hoofdstuk 6.1
t/m 6.3 met Examenhulp
Grammatica en Spelling.

NE/K/3 Leervaardigheden in het vak Nederlands
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen
die bijdragen tot:
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen,
de bevordering van het eigen taalleerproces
het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis
of communicatieve kennis.
Leerjaar
4

Stijl 2F
NE/K/2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
NE/K/3 Leervaardigheden in het vak Nederlands
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen
die bijdragen tot:
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen,
de bevordering van het eigen taalleerproces

1
2

VIA Starttaal Online 2F
Stijl.
Talent 4 hoofdstuk 6.1
t/m 6.3 met Examenhulp
Grammatica en Spelling.

Toetsvorm
en code2

Toets
duur

630
S
Ne4.1: S
Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen

75
minuten

Ja

1

631
S
Ne4.2: S
Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen

75
minuten

Ja

1

Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets.
PTA code van de school

Herkansing
ja/nee?

Weging

het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis
of communicatieve kennis.
Leerjaar
4

Zakelijke e-mail
NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan
en het belang van Nederlands in de maatschappij.
NE/K/2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken,
en informatie verwerven, verwerken en presenteren.
NE/K/3 Leervaardigheden in het vak Nederlands
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen
die bijdragen tot:
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen,
de bevordering van het eigen taalleerproces
het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis
of communicatieve kennis.
NE/K/6 Leesvaardigheid
De kandidaat kan:
leesstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
het schrijfdoel van de auteur aangeven
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de
relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.
NE/K/7 Schrijfvaardigheid
De kandidaat kan:

Zakelijke e-mail.
Talent 4 hoofdstuk 2.1 &
2.2 met Examenhulp
Schrijven.

632
S
Ne4.3: S
Schrijfvaardigheidstoets met
zakelijke email

75
minuten

Ja

2

relevante informatie verzamelen en verwerken ten
behoeve van het schrijven
schrijfstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen
het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende
soorten lezerspubliek
conventies hanteren met betrekking tot schriftelijk
taalgebruik
elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven
concepten van de tekst herschrijven op basis van
geleverd commentaar.
Leerjaar
4

Kijk- en luistertoets BBL
NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
De kandidaat kan:
luister- en kijkstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
het doel van de makers van een programma aangeven
de belangrijkste elementen van een programma
weergeven
een oordeel geven over een programma en dit
toelichten
een instructie uitvoeren.

Kijk- en luistertoets CITO
BBL.
Talent 4 hoofdstuk 4.1
t/m 4.4 met Examenhulp
Kijk-Luisteren.

633
S
Ne4.4: S
Kijk- en
luistervaardigheidstoets met
meerkeuzevragen

75
minuten

Ja

2

Begrijpend lezen 2F.

634
S
Ne4.5: S

75
minuten

Ja

2

NE/K/8 Fictie
De kandidaat kan:
verschillende soorten fictiewerken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de
personages in het fictiewerk beschrijven
de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid
toelichten
een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en
deze toelichten met voorbeelden uit het werk.
Leerjaar
4

Begrijpend lezen 2F
NE/K/6 Leesvaardigheid
De kandidaat kan:

Leerjaar
4

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
relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.

Talent 4 hoofdstuk 1.1
t/m 1.3 met Examenhulp
Lezen en BBL-examens.

Leesvaardigheidstoets met
open
vragen en
meerkeuzevragen

3/3 fictiewerken

Talent 4 hoofdstuk 5.1
t/m 5.5 met Examenhulp
Fictie.
3 klassikaal behandelde
fictiewerken (jeugdroman
/ verfilmde jeugdroman).

635
S/M
Ne4.6: S/M
Schriftelijke
/ mondelinge toets
over de
schrijver en
het
fictiewerk
(jeugdroman /
verfilmde
jeugdroman).

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
De kandidaat kan: relevante informatie verzamelen en
verwerken ten behoeve van de spreek- en
gesprekssituatie strategieën hanteren ten behoeve van
de spreek- en gesprekssituatie compenserende
strategieën kiezen en hanteren het spreek-/luisterdoel
in de situatie tot uitdrukking brengen het spreek/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende
soorten publiek het spreekdoel van anderen herkennen
en de reacties van anderen inschatten in spreek- en
gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar
adequaat op inspelen.
NE/K/6 Leesvaardigheid
De kandidaat kan:
leesstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen
het schrijfdoel van de auteur aangeven
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de
relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van een tekst
aangeven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.

75
minuten
schriftelijk /
10
minuten
mondeling.

Nee

2

NE/K/8 Fictie
De kandidaat kan:
verschillende soorten fictiewerken herkennen
de situatie en het denken en handelen van de
personages in het fictiewerk beschrijven
de relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid
toelichten
een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en
deze toelichten met voorbeelden uit het werk.
Berekening cijfer PTA/SE: ((Ne4.1 x 1) + (Ne4.2 x 1) + (Ne4.3 x 2) + (Ne4.4 x 2) + (Ne4.5 x 2) + (Ne4.6 x 2)) /10 =
cijfer Nederlands

2021-2022
Periode

PTA

Engels

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
4

Toets 1:
K/2, 3, 5

2

Leerjaar
4

Toets 2:
K/2, 3, 5

3

Leerjaar
4

Toets 3:
K/2, 3, 4

4

Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4

Mondeling
K/6
Kijk/luistertoets
K/5
Leesvaardigheid
K/1, 2, 3, 4, 6, 7

5
6

(en)

BBL

leerjaar 4

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Toets 1: luisteroefening, woorden, stones,
grammatica, schrijfopdracht, en lezen Stepping
Stones.
Toets 2: luisteroefening, woorden, stones,
grammatica, schrijfopdracht, en lezen Stepping
Stones.
Toets 3: luisteroefening, woorden, stones,
grammatica, schrijfopdracht, en lezen Stepping
Stones.
Mondeling.

S
630

75 minuten

ja

1

S
631

75 minuten

ja

1

S
632

75 minuten

ja

1

M
633
S
634
S
635

20 minuten

ja

2

75 minuten

ja

2

75 minuten

ja

2

Kijk/luistertoets.
Boek opdracht: “short stories in groups and
present in class”.
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2021-2022

1

PTA

Duits

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
4

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

(du)

BBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Examenblad
Idioom vanaf 211: 3 en 4
Grammatica vanaf 200: 1 en 2
Signaalwoorden vanaf 212: 5
Examenidioom: 10 blz.

S
630

75 minuten

ja

1

Examenblad
Idioom vanaf 211: 3 t/m 6
Grammatica vanaf 200: 1 en 5
Examenidioom: 10 blz.
Lernliste blz 44 en 45
Grammatik blz 46 en 47

S
631

75 minuten

ja

1

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

S
632

75 minuten

ja

2

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

2

Leerjaar
4

K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.
Spelling, grammatica, woordenschat (2)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
de spick-o-thek.
K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

3

Leerjaar
4

K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.
Verschillende examenteksten (1)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding.
V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.

Pagina vanaf 211: 3 t/m 8
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4

Leerjaar
4

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Spelling, grammatica, woordenschat (3)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
de verschillende naamvallen, voorzetsels en
persoonlijke voornaamwoorden.

Examenblad
Idioom vanaf 211: 3 t/m 8
Grammatica vanaf 200: 1 t/m 11
Examenidioom: 10 blz.

S
633

75 minuten

ja

1

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

S
634

75 minuten

ja

2

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

5

Leerjaar
4

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten (1)
Verschillende examenteksten (2)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding.
V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.

Pagina vanaf 211: 3 t/m 8

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
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6

Leerjaar
4

Spelling, grammatica, woordenschat (4)

Zie spelling, grammatica & woordenschat (3)

S
635

75 minuten

ja

1

Schrijven van informele brief m.b.v.
woordenboek Nederlands – Duits.

S
636

75 minuten

ja

2

S
637

75 minuten

ja

3

S
638

75
minuten

nee

3

K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van de
grammatica om een Duitse tekst te kunnen
schrijven m.b.v. Spick-o-thek.
K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.
7

Leerjaar
4

Duitse tekst schrijven

K7/V5
Leren hoe je een Duitse tekst kunt schrijven Bestudeer de tips op blz 163 t/m 197
m.b.v. een woordenboek.
Pagina 217 t/m 220
8

9

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Verschillende examenteksten (3)
Digitale Toets met filmpjes en leesteksten –
K4/V1
multiple-choicevragen zoals op het
Leren lezen van verschillende examenteksten als eindexamen.
voorbereiding op het examen.
Pagina vanaf 211: 3 t/m 8
V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.
V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Kijken en luisteren
K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse fragmenten

CITO – Kijk- en Luistertoets
Oefenen op internet.
Bestudeer de tips op blz 49 t/m 75
Pagina 209.
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10

Leerjaar
4

Spreekvaardigheid
V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.

Gedurende het jaar Cito-werkboekjes (spreken)
bijhouden en bestuderen.

M
639

15 min

nee

1

Pagina 206 t/m 208

V5
Leren hoe je al je kennis gebruikt in een gesprek
in het Duits.
K6
Leren spreken in het Duits
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2021-2022
Periode
1

Leerjaar
4

2

Leerjaar
4 p1

3

Leerjaar
4 p1

4

Leerjaar
4 p2

5

Leerjaar
4 p2

PTA

Biologie

(bi)

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

BBL
Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
630

65 minuten

ja

2

Theorie toets (1)
K4/K9/K6/K7
Voeding, wat doet dit met ons. Waarom hebben
we voeding nodig. Hoe werkt de vertering.
Welke invloed heeft zuurstof. Waarom hebben
wij zuurstof en voeding nodig. Wat is dat nou
verbranding. Waarom hebben wij energie
nodig. En hoe werkt dat alles in de
dierenwereld. Waar komt ons voedsel vandaan
en hoe kunnen we hier duurzaam gebruik van
maken?
Praktische opdracht (1)
Thema 3 Mens en Milieu.
Zie bovenstaande omschrijving Theorietoets (1)

S
631

65 minuten

ja

4

P
632

-

nee

2

Theorie toets (2)
K9/K10
Dit is een bloederig hoofdstuk, aders slagaders
en haarvaten en onze levenspomp het hart.
Kennismaken met de transport en afvoer
systemen in ons lijf. Waarom worden we ziek
wanneer het inwendig milieu ons in de steek
laat?
Praktische opdracht (2)
Zie bovenstaande omschrijving Theorietoets (2)

Thema 6 transport.
Thema 7 opslag, uitscheiding en bescherming.

S
633

65 minuten

ja

4

Indien mogelijk bezoek aan Corpus.
Examentrainer menselijk lichaam.

P
634

2x 75
minuten

nee

2

Toets 4
Zie toets 4, klas 3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Thema’s 1 t/m 6
N.B. deze toets is al gemaakt in leerjaar 3 en
wordt meegenomen in dit PTA leerjaar 4 en
telt 2 x mee.
Thema 4 Voeding en Vertering.
Thema 5 Gaswisseling.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Biologie
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

6

Leerjaar
4 p3

7

Leerjaar
4 p3

Theorietoets (3)
K6/K7
Benoemen hoe bepaalde samenhang tussen
mens dier milieu noodzakelijk zijn. Planten zijn
de longen van de aarde maar hoe dan? Hebben
planten ook seks?
Welke aanpassingen kennen we in de flora en
fauna om te overleven?
Praktische opdracht (3)
Zie bovenstaande omschrijving Theorietoets (3)

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Thema 1 Planten.
Thema 2 Ecologie.

S
635

65 minuten

ja

4

Praktische opdracht - aanpassingen flora en
fauna.

P
636

-

nee

2
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1

PTA

Economie

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
4

Hoofdstuk 1: Hoe consumeer jij?
EC/K/4A – EC/K/5A Consumptie
• Je kunt aan de hand van voorbeelden
factoren beschrijven die van invloed zijn op
veranderingen in het eigen consumentengedrag en dat van anderen in de loop van
de tijd.
• Je kan de begrippen sociale en commerciële
beïnvloeding omschrijven en ook kunnen
verklaren wanneer er hier sprake van is.
• Je kunt formules toepassen om de
procentuele stijging of daling van de prijzen
uit te rekenen.
• Je hebt inzicht in het feit dat bedrijven
gebruik maken van verschillende
marketinginstrumenten (6p's).
• Je kunt voorbeelden opnoemen van
consumentenorganisaties en het nut
daarvan aangeven.
• Je kunt aan de hand van verzamelde of
verstrekte consumenteninformatie een
voorgenomen koopbeslissing beoordelen.
• Je kunt aangeven wat een keurmerk is en
welke keurmerken er zijn.
• Je kunt als consument ook aangeven waar
je productinformatie kan vinden.
• Je kunt aangeven wat een vergelijkend
warenonderzoek is en wat de Consumer
Power inhoudt. Ook kun je d.m.v.
voorbeelden situaties schetsen waar er
sprake kan zijn van Consumer Power.

(ec)

BBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
630

75 minuten

ja

3

Hoofdstuk 1
Hoe consumeer jij?

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie
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2

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
4

Hoofdstuk 2: Geld moet rollen!
EC/K/4A Consumptie, Consumentengedrag,
Basis Geld- en Bankwezen, Budgettering
Je kunt de 3 functies van geld opnoemen en ook
aangeven wat voor soorten geld er zijn (chartaal
en giraal geld).
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
631

75 minuten

ja

3

Hoofdstuk 2
Geld moet rollen!

Je kunt aangeven welke vormen van
betalingen er zijn
Je kan de drie spaarmotieven opnoemen en
terug kunnen herleiden uit de casus tot
welke spaarmotief het hoort.
Je weet wat kredietkosten zijn en kan dit
ook berekenen.
Je weet hoe je een nieuwsaldo kunt
berekenen.
Je kent de termen; roodstaan bij de bank,
debetrente, creditrente
Je hebt inzicht in wanneer je kunt sparen,
de vergoeding bij het sparen kunnen
benoemen en ook kun je aangeven wat de 3
spaarmotieven zijn.
Je kan renteberekeningen uitvoeren per
jaar, maand of kwartaal.
Je hebt inzicht in de 3 inkomensvormen en
kan dit terug herleiden uit de casus.
Verder weet je wat budgetteren is en kan
het nut van geld reserveren aangeven.
Je kunt een berekening maken van
reservering per maand, gegeven de
aanschafprijs of vervangingsprijs, de
gebruiksduur en een eventuele
restwaarde(meer dan 1 euro):

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

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
•
•
•

•
•

3

Leerjaar
4

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
632

75 minuten

ja

3

Je kent de budgettaire mogelijkheden ten
aanzien van kopen, sparen en lenen en de
gevolgen daarvan.
Je kunt de 4 leenmotieven opnoemen en
omschrijven.
Je inzicht in de instanties die behulpzaam
kunnen zijn bij budgetproblemen: – het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
(Nibud) – de Consumentenbond.
Je kunt sommen uitrekenen van week naar
maand of jaar.
Je kan een berekening maken van de
kilometerprijs en de kosten van
verschillende vormen van vervoer gegeven
de totale kosten in een periode en het
aantal kilometers in deze periode: – kosten
van bijvoorbeeld: fiets, bromscooter, auto,
bus of trein.

Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst!
EC/K/5A - EC/K6 Arbeid en productie
Naast je eigen financiën leer je hoe dit bij een
bedrijf werkt en krijg je inzicht in bedrijfskosten,
de verschillende kosten en hoe bedrijven
prijzen berekenen. Vervolgens kun je dan ook
de winst berekenen van het bedrijf en de
productiviteit bepalen. De winst is echter
afhankelijk van de vraag vanuit de markt en
overheidsinvloeden. Als laatste leer je ook over
het marktaandeel en de marktvormen.

Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:
Hoofdstuk 3
We gaan voor de winst!
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Formules die je leert:
• Kostprijs berekenen per product.
• Afschrijving berekenen per jaar.
• Vanuit omzet helemaal het
nettoresultaat berekenen
• Arbeidsproductiviteit berekenen
• Verkoopprijs/ consumentenprijs
berkenen en terugrekenen
• Berekenen van het marktaandeel.
4

Leerjaar
4

Hoofdstuk 1 t/m 3
Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:
De bovengenoemde eindtermen komen terug in
de toets van hoofdstuk 1 t/m 3.
Hoofdstuk 1 t/m 3

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie

S
633

75 minuten

ja

4
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Periode
5

Leerjaar
4

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Hoofdstuk 4: Werkt dat zo?
EC/K/5A - EC/K6 Arbeid en productie
•

•
•

•

•

•

•

Je kunt aan de hand van voorbeelden uit
eigen omgeving economische aspecten van
betaalde en onbetaalde arbeid noemen/
beschrijven.
Je hebt inzicht in de arbeidsmarkt en weet
dat er vragers en aanbieders zijn van arbeid.
Je kan een onderscheid maken tussen:
▪ een betaalde en onbetaalde arbeid
▪ (hoog)geschoolde en ongeschoolde
arbeid
▪ uitvoerende en leidinggevende arbeid
Je kent de arbeidsmarkt als het geheel van
vraag naar en aanbod van arbeid. Ook kun
je een onderscheid maken tussen een
werkende en werkzoekenden op de
arbeidsmarkt.
Je kent het begrip CAO en weet hoe dit tot
stand komt. Ook weet jij wat de rol is van
UWV werkbedrijf ten aanzien van
uitkeringsaanvraag of toestemming geven
voor ontslag.
Je kunt een logische gevolg aangeven
wanneer er een schaarste aan personeel
kan ontstaan en wat het betekent wanneer
er een overschot is op de arbeidsmarkt (
werkloosheid).
Je kent de arbeidswetten en kan dit ook
benoemen en omschrijven.-

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
634

75 minuten

ja

3

Hoofdstuk 4
Werkt dat zo?
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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
635

75 minuten

ja

3

•

6

Leerjaar
4

Je kent de begrippen: regionale
werkloosheid, seizoenwerkloosheid,
frictiewerkloosheid, verborgen
werkloosheid en conjuncturele
werkloosheid. Uit de casussen kun je
opmaken tot welke van de 5 soorten
werkloosheid het behoort.
Hoofdstuk 5: Nederland handelsland.
EC/K/7 Internationale ontwikkelingen
•

•
•

•
•
•

•

Je kan aan de hand van voorbeelden uit het
eigen dagelijks leven het belang van het
buitenland voor de Nederlandse economie
beschrijven.
Je weet wat het belang is van import en
export voor de Nederlandse economie.
Je kan beschrijven wat de afhankelijkheid
van Nederland is van het buitenland voor
de productie, de verwerking van
buitenlandse grondstoffen, de handel in
buitenlandse producten en diensten en de
samenstelling van de Nederlandse export.
Je kunt formules toepassen voor het
bereken van de export –en de
importwaarde.
Je hebt inzicht in de betalingsbalans van
Nederland.
Je hebt inzicht in hoe de wisselkoers van de
euro de export en de import beïnvloedt.
Je kan een onderscheid maken tussen een
gesloten en een openeconomie en kan ook
voorbeelden van geven.

Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:
Hoofdstuk 5
Nederland Handelsland

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie
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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
636

75 minuten

ja

3

•

7

Leerjaar
4

Je kent de factoren die de omvang van de
import bepalen, te denken aan:
▪ de internationale concurrentiepositie
▪ importquotum, vreemde valuta,
wisselkoersen, invoerrechten
▪ globalisering
• Je kent de verschillende protectie
maatregelen die landen kunnen toepassen
ter bescherming van de binnenlandse
handel.
• Je kan de lidstaten van de Europese Unie
(EU) opnoemen en aangewezen wat de
eurozone (EMU) inhoudt.
Hoofdstuk 6: Welvaart wereldwijd?
EC/K/7 Internationale ontwikkelingen
•

•
•
•
•

Je kan oorzaken en gevolgen van
onderontwikkeling in ontwikkelingslanden
noemen en de invloed van internationale
handel op de welvaartsverdeling in de
wereld beschrijven.
Je kan de kenmerken van
ontwikkelingslanden opnoemen.
Je kan het begrip
ontwikkelingssamenwerking omschrijven en
weet hoe de samenwerking tot stand komt.
Je kan de oorzaken en gevolgen van
welvaartsverschillen tussen rijke en arme
landen beschrijven.
Je kunt uitrekenen het inkomen per hoofd
van de bevolking.

Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:
Hoofdstuk 6
Welvaart wereldwijd?
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
•

8

Leerjaar
4

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
637

75 minuten

ja

4

Je kan de rol van de WTO benoemen. Ook
kun je aangeven wat het belang is van fair
trade voor ontwikkelingslanden.

Hoofdstuk 4 t/m 6
Uit Pincode 6e editie VMBO 4 B:
De bovengenoemde eindtermen komen terug in
de toets van hoofdstuk 4 t/m 6.
Hoofdstuk 4 t/m 6
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2020-2022

1

PTA

Maatschappijleer

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

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.
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.

(ma)

BBL
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

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ PPP 1: Hoe word je wie je bent; Video
Opdracht/ onderwijsleergesprek:
“de jongen die opgroeide als een kip”.
➔ PPP 2: Doe ff normaal; Kijkopdracht
softdrugs welke waarden en normen.
➔ PPP 3: Ieder zijn stijl; videofragment
dominante/ subculturen (benoem er drie)
➔ PPP 4: Waar hoor jij bij; videofragment
jongerenculturen; ontstaan en kenmerken
benoemen.
➔ PPP 5: Jouw mening over een ander;
videofragment respect voor homoseksuelen
bij voetbalclubs
Onderwijsleergesprek

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Maatschappijleer (ma)
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Periode
2

Leerjaar
3

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.

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

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
531

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ PPP 1: Politieke keuzes maken;
onderwijsleergesprek: politiek invloed op je
leven?
Videofragment ProDemos keuzes maken”.
Noem twee redenen waarom politieke
partijen hun beloftes niet altijd kunnen
waarmaken.
➔ PPP 2: wie heeft de macht; democratie of
dictatuur; benoem de verschillen.
Videofragment “mensenrechten”;
kijkopdracht benoem vier mensenrechten.
➔ PPP 3: Op wie ga jij stemmen;
videofragment “links en rechtse partijen”
Debat in de klas tussen verschillende
politieke partijen.
➔ PPP 4: Regering en Tweede Kamer;
videofragment “de Tweede Kamer;
onderwijsleergesprek
➔ PPP 5: Politiek in de buurt; Uitlegvideo “de
gemeenteraad”
Je vergelijkt het gemeentelijk met het
landelijke niveau.
➔ PPP 6: Politiek over de grenzen;
Videofragment “het ontstaan van de EU”;
kijkopdracht:
benoem de vier belangrijke gebeurtenissen
uit de geschiedenis van de EU.
Videofragment Verenigde Naties.
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3

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Toets 3
Beeldvorming en stereotypering
ML1/K/7
• Je kunt beschrijven hoe mensen bij het
vormen van hun mening beïnvloed worden
door het selecteren van verschillende
informatiebronnen.
• Je kunt uitingen van vooroordelen en
beeldvorming ten aanzien van mannen en
vrouwen in de samenleving herkennen en
benoemen.
• Je kunt voorbeelden noemen van
vooroordelen en discriminatie en
beschrijven hoe die ontstaan en aangeven
wat er tegen te doen is.
• Je kunt van een sociaal probleem
beschrijven hoe de beeldvorming erover tot
stand komt.

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

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
532

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ PPP 1: Veel culturen in een land;
videofragment “term
allochtoon”/onderwijsleergesprek
➔ PPP 2: Verhuizen naar een ander land;
videofragment “gastarbeiders”;
kijkopdracht geef 2 verklaringen over de
komst van gastarbeiders in de jaren ‘60.
➔ PPP 3: Integratie, hoe gaat dat?;
videofragment “discriminatie en
vooroordeel”
Onderwijsleergesprek over de situatie in
het filmpje.
➔ PPP 4: Geloven wat je zelf wilt;
Videofragment “jongeren en geloof”;
verklaring geven over de Islam die als enige
godsdienst groeit in Nederland.
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Periode
4

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Toets 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 5: Media

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
533

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ PPP 1: Hoe communiceer je; videofragment:
wat is communicatie
➔ PPP 2: Hoe gebruik je media;
Videofragment “privacy op internet”.
➔ PPP 3: Nieuws; videofragment:
“Facebook: nep nieuws”;
Onderwijsleergesprek: hoe voorkom je
nepnieuws?
➔ PPP 4: Hoe werkt reclame;
Videofragment: “Nieuwsuur in de klas”.
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5

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Toets 5
Sociale verschillen
ML1/K/5
• Je kunt beschrijven wat sociale verschillen
zijn en hoe die veroorzaakt worden.
• Je kunt beschrijven hoe de plaats van een
mens op de maatschappelijke ladder kan
veranderen.
• Je kunt maatregelen van de overheid ten
aanzien van sociale ongelijkheid noemen.
Basisvaardigheden
ML1/K/2
• Je kunt basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren,
samenwerken en informatie verwerven en
verwerken.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 6: Werk

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
534

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ PPP 1:Een leuke baan;
Onderwijsleergesprek; wat is voor jou
belangrijk voor een gezonde en veilige
werkplek.
Videofragment “de Arbowet”; benoem
twee voordelen die de Arbowet voor
werknemers heeft.
➔ PPP 2: Hoe kom je aan werk?;
Videofragment “tips voor een
sollicitatiegesprek”
(geef twee tips)
➔ PPP 3: Met werk kom je verder;
videofragment “maatschappelijke ladder”
geef 2 oorzaken die bepalend zijn voor
iemands positie op de maatschappelijke
ladder.
➔ PPP 4: Soms helpt de overheid;
videofragment “discriminatie”;
onderwijsleergesprek: wat zie je als
oplossing voor het probleem?
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6

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Toets 6
Basisvaardigheden
ML1/K/2
• Je kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren,
samenwerken en 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 7: Criminaliteit

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
535

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ PPP 1: Wat is criminaliteit;
videofragment “wat is een VOG”; in een
onderwijsleergesprek leg je uit wat een
verklaring omtrent gedrag is.
➔ PPP 2: Opgepakt en dan?;
Videofragment “preventief fouilleren”
onderwijsleergesprek; preventief fouilleren
EENS/ONEENS?.
➔ PPP 3: Schuldig of onschuldig;
uitlegvideo “het strafproces”
videofragment “rechtszaak in de praktijk”
onderwijsleergesprek; je benoemt de
stappen in het strafproces.
➔ PPP 4: Drugs en criminaliteit;
videofragment “het legaliseren van
softdrugs”; debat EENS/ONEENS?
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7

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Praktische opdracht
ML1/K2
• Je kunt basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren,
samenwerken en informatie verwerven en
verwerken.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Je kiest een praktische opdracht uit de lijst van
keuzeopdrachten in het boek Thema’s. Samen
met de docent maak je een afspraak en een
inleverdatum van de keuzeopdracht.

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

PO
536

3 lessen

ja

2

ML1/K/3
• Je kunt met betrekking tot een
maatschappelijk probleem: principes en
procedures van het vak maatschappijleer
toepassen. Een standpunt innemen en hier
argumenten voor geven.
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PTA

Maatschappijkunde

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
4

Gemiddeld eindcijfer van leerjaar 3

2

Leerjaar
4

Politiek en beleid (1)
ML2/K/4
• Je kunt Nederland typeren als een
parlementaire democratie in een
rechtstaat.
• Je kunt van politieke partijen en stromingen
standpunten en de uitgangspunten
herkennen, noemen en verklaren.
Basisvaardigheden
ML2/K/2
• Je kunt communiceren, samenwerken en
informatie verwerven en verwerken.

3

Leerjaar
4

Leervaardigheden in het vak
maatschappijkunde
ML2/K/3
• Je kunt de benaderingswijze van het vak
maatschappijkunde herkennen en
toepassen op een maatschappelijk
vraagstuk.
Politiek en beleid (2)
ML2/K/4
• Je kunt uitleggen op welke wijze
overheidsbeleid tot stand komt, de invloed
van de Europese Unie daarin aangeven en

(mask)

BBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

630
Hoofdstuk 1 t/m 4. (Boek Politiek)

Herkansing
ja/nee?

Weging

nee

2

S
631

65 minuten

ja

1

S
632

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en
kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Poster opdracht politieke stromingen.
➔ Quiz politieke partijen.
➔ Oefenen examenopgaven politiek.
➔ Kennismakingsopdracht m.b.t de
benaderingswijze van maatschappijleer en
de kenmerken van een maatschappelijk
probleem.

Hoofdstuk 5 t/m 8. (Boek Politiek)
Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
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•
•

4

5

leerjaar
4

leerjaar
4

benoemen hoe Europese besluiten tot
stand komen.
Je kunt mogelijkheden beschrijven die
individuele burgers en belangen- of
pressiegroepen hebben om de politieke
besluitvorming te beïnvloeden.

Basisvaardigheden
ML2/K/2
• Je kunt communiceren, samenwerken en
informatie verwerven en verwerken.
Herhaling (1): Politiek en beleid
ML2/K/4

Criminaliteit en rechtsstaat (1)
ML2/K/8
• Je kunt criminaliteit als maatschappelijk
probleem herkennen en beschrijven.
• Je kunt de principes van de rechtsstaat
herkennen in het straf- en procesrecht.
• Je kunt de oorzaken van criminaliteit
herkennen en beschrijven.

Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Video zetelverdeling Tweede Kamer.
(zetelspel)
➔ Opdracht rechten van de Eerste en Tweede
Kamer.
➔ Opdracht gemeentepolitiek.
➔ Bekijken video de totstandkoming van de
Europese Unie.
➔ Film met kijkopdracht: “de Tweede Kamer
aan het werk”.
Hoofdstuk 1 t/m 11. (Boek Politiek)
Oefenen door het maken van de onderdelen
politiek van oude examens. (Facet en
Examenblad)
Hoofdstuk 1 t/m 5. (Boek Criminaliteit)

S
633

65 minuten

ja

2

S
634

65 minuten

ja

1

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Opdracht theorieën over het ontstaan van
crimineel gedrag bij mensen.
➔ Opdracht beeldvorming rondom
criminaliteit.
➔ Uitgangspunten strafrecht: kijken tijdens de
les: de kinderrechter en de rechtbank.
➔ Opdracht de rechten van een verdachte.
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6

7

leerjaar
4

leerjaar
4

Criminaliteit en rechtsstaat (2)
ML2/K/8
• Je kunt de rol van de overheid ter
bestrijding van criminaliteit aangeven en
verschillende beleidsmaatregelen noemen
• Je kunt de verschillende visies van politieke
stromingen onderscheiden.
Je kunt de doelen van straffen en maatregelen
onderscheiden.

Herhaling (2)
ML2/K/4 Politiek en beleid
ML2/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat

Hoofdstuk 6 t/m 9. (Boek Criminaliteit)

S
635

65 minuten

ja

1

D of S
636

65 minuten

ja

3

Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en
kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Foto opdracht herkennen van
taken/bevoegdheden van de politie.
➔ Spel tijdens de les (verloop rechtszitting).
➔ Oefenen tijdens de les het doel van
straffen.
➔ Oefenen voorbeelden repressief en
preventief beleid.
Hoofdstuk 1 t/m 10. (Boek Politiek)
Hoofdstuk 1 t/m 9. (Boek Criminaliteit)
Tijdens de lessen oefenen examenopgaven
politiek, criminaliteit.
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2021-2022
Periode

PTA

Natuur- en scheikunde I

(nsk1)

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
4 p1

Licht
NASK1/K/1/2/3/7

2

Leerjaar
4 p1

Krachten
NASK1/K/2/3/9

3

Leerjaar
4 p1

Elektrische schakelingen
NASK1/K/2/3/5

4

Leerjaar
4 p2

Energie
NASK1/K/2/3/5

BBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Hoofdstuk 1:
• Licht en schaduw
• Het spectrum van wit licht
• Lenzen
• Een reëel beeld tekenen
• Het oog
• Straling
Hoofdstuk 2:
• Krachten herkennen
• Krachten meten
• Krachten tekenen
• Hefbomen
• Katrollen en takels
• Druk
Hoofdstuk 3:
• De serieschakeling
• De parallelschakeling
• Weerstanden
• Weerstand, spanning en stroom
• Halfgeleiders
Hoofdstuk 4:
• Elektrische energie
• Brandstoffen
• De centrale verwarming
• Warmtetransport
• Zuinig zijn met energie
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leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
630

60 minuten

ja

1

S
631

60 minuten

ja

3

S
632

60 minuten

ja

3

S
633

60 minuten

ja

1
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

5

Leerjaar
4 p2

Elektrische energie en veiligheid
NASK1/K/1/2/3/5

6

Leerjaar
4 p2

Geluid
NASK1/K/1/2/3/8

7

Leerjaar
4 p3

Stoffen en Materialen
NASK1/K/1/2/3/4

8

Leerjaar
4 p3

Verkeer en veiligheid
NASK1/K/1/2/3/9

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 5:
• Energieverbruik
• Veiligheid van elektrische apparaten
• Veiligheid van de huisinstallatie
• Elektriciteit in de auto
• Schakelen met relais en transistor
Hoofdstuk 6:
• Trillingen en tussenstof
• Hoog en laag geluid
• Hard en zacht geluid
• Absorberen en terugkaatsen
• Geluid versterken
• Geluidshinder
Hoofdstuk 7:
• Van stof tot materiaal
• Van materiaal tot product
• Stoffen herkennen
• Moleculen en temperatuur
• Chemische reacties
• Stoffen en veiligheid
Hoofdstuk 8:
• Krachten op voertuigen
• Beweging en snelheid
• Versnellen en vertragen
• Massa en traagheid
• Remweg en stopafstand
• Veiligheid in het verkeer
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Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
634

60 minuten

ja

3

S
635

60 minuten

ja

3

S
636

60 minuten

ja

3

S
637

60 minuten

ja

3
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2021-2022

PTA

Wiskunde

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
4

2

Leerjaar
4

Rekenen
WI/K/1,2,3,5
• Geld omrekenen met verhoudingstabellen.
• Prijzen vergelijken met
verhoudingstabellen.
• Grote getallen: schrijven en uitspreken in
cijfers en woorden.
• Eenheden van lengte, oppervlakte, gewicht,
inhoud, tijd, snelheid,
• Abonnementen vergelijken.
Rekenen, meten en schatten
WI/K/1,2,3,5
• Breuken, breuken naar procenten.
• Vuistregels.
• Machten.
• Grote en Negatieve getallen.
• Verhoudingstabellen gebruiken.
• Volgorde van bewerkingen: voorrangsregels
• Geld omrekenen.
• Prijzen vergelijken.
• Berekenen met procenten.
• Nieuwe prijs berekenen met verhoging,
stijging, inclusief BTW, verlaging, korting,
exclusief BTW.
• Procenten berekenen.
• Afname en toename met procenten.

(wi)

BBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Rekenen
Boek 1 hoofdstuk 4
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets
maken en nakijken.

S
630

75 minuten

ja

3

Rekenen, meten en schatten
Boek 2 hoofdstuk 5
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken en nakijken.

S
631

75 minuten

ja

1

Op examenblad: examens oefenen.
Op facet : digitale examens oefenen.
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3

Leerjaar
4

4

Leerjaar
4

Onderstaande basisvaardigheden beheersen en
dit geldt voor alle toetsen.
• De meeste bewerkingen uitvoeren op de
rekenmachine.
• Met de functietoetsen van de
rekenmachine omgaan
• Antwoorden afronden.
Verbanden 1
WI/K/1,2,3,4,5
• Formules met haakjes.
• Formules met een deelstreep.
• Formule, tabel en grafiek.
• Oplossen met tabellen en grafieken en
inklemmen.
Verbanden 2
WI/K/1,2,3,4,5
• Verbanden.
• Formule bij een situatie maken.
• Een formule maken.
• Een tabel bij een formule maken.
• Een grafiek tekenen bij een formule.
• Een formule maken bij een tabel en grafiek.
• Stijg of daalgetal berekenen.
• Formules veranderen.
• Formules met haakjes gebruiken.
• Formules vergelijken met tabellen en
grafieken.
• Gebogen grafieken aflezen.
• Vergelijkingen oplossen met inklemmen.
• Maximum en minimum bepalen.
• Dalend , stijgend of constant.
• Gebogen grafieken tekenen.

Verbanden 1
Boek 1 hoofdstuk 2
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets
maken en nakijken.
Verbanden 2
Boek 2 hoofdstuk 7
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken en nakijken.

S
632

75 minuten

ja

3

S
633

75 minuten

ja

1

Op examenblad: examens oefenen.
Op facet : digitale examens oefenen.
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•
5

6

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Formule met een wortel.

Symmetrie
WI/K/1,2,3,4,5,6
• Lijnsymmetrie in vlakke figuren.
• Patroon natekenen.
• Lijnen en overstaande hoeken berekenen.
• Evenwijdige lijnen en hoeken berekenen.
• Hoeken berekenen met hoek som in
(bijzondere) driehoeken en vierhoeken.

Vlakke figuren
WI/K/1,2,3,4,5,6
• Tekens (gelijke hoeken, gelijke zijden,
evenwijdige zijden , rechte hoek teken)
plaatsen in vlakke figuren.
• Lijn symmetrie.
• Hoeken meten met een geodriehoek of een
hoekmeter.
• Hoeken schatten.
• Hoeken berekenen in een (bijzondere)
driehoek met hoek som methode.
• Overstaande hoeken berekenen.
• Kijkhoeken en kijklijnen tekenen en meten.
• Koers meten en windrichting bepalen.
• Berekeningen met schaal en schaallijn
maken.
• Hemelsbrede en afstand over de weg
berekenen.
• Namen van vlakke figuren.
• Oppervlakte en omtrek van vlakke figuren
berekenen.

Symmetrie.
Boek 2 hoofdstuk 3
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets
maken en nakijken.
Op examenblad: examens oefenen.
Op facet : digitale examens oefenen.
Vlakke figuren
Boek 2 hoofdstuk 6
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken en nakijken.

S
634

75 minuten

ja

3

S
635

75 minuten

ja

1

Op examenblad: examens oefenen.
Op facet : digitale examens oefenen.
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7

8

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Ruimtemeetkunde (Meetkunde 3)
WI/K/1,2,3,4,5,6
• Namen van ruimtefiguren.
• Eigenschappen van ruimte figuren.
• Uitslagen van ruimtefiguren.
• Aanzichten van ruimte figuren.
• Doorsneden van kubus en balk op ware
grootte tekenen.
• Inhoud van kubus en balk berekenen
• Oppervlakte van ruimtefiguur berekenen.
• Hoogtelijnen, kijklijn en hoogtekaart.
Informatie verwerking
WI/K/1,2,3,7
Handelingsopdracht.
Verplicht onderdeel.

Ruimtemeetkunde
Boek 2 hoofdstuk 8
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken en nakijken.

S
636

75 minuten

ja

1

HO
690

60 minuten

ja

o/v/g

Op examenblad: examens oefenen.
Op facet : digitale examens oefenen.

Informatieverwerking
Boek 1 hoofdstuk 1
In Excel of spreadsheets van 3 opdrachten een
staaf, cirkel en lijn diagram maken. Digitaal
inleveren in een word-bestand.
Deze opgaven worden opgegeven en moeten
uiterlijk worden ingeleverd op de opgeven
datum. Zie hiervoor Magister.
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2020-2022

1

PTA

Kunstvakken inclusief CKV

(kckv)

BBL en KBL

leerjaar 3 en 4

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

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.

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.

P
530

-

ja

o/v/g

P
531

-

ja

o/v/g

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.

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.
2

Leerjaar
3

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.

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.
Het onderdeel moet voldoende of goed worden
afgerond.
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3

4

5

6

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

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.
Eigen werk
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

P
533

-

ja

o/v/g

P
534

-

ja

o/v/g

P
535

-

ja

o/v/g

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Het onderdeel moet voldoende of goed worden
afgerond.
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.
Het onderdeel moet voldoende of goed worden
afgerond.
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.
Het onderdeel moet voldoende of goed worden
afgerond.
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.
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7

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Leerjaar
3

Cultureel zelfportret (2) (CZP2)
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

Je gaat beschrijven hoe jij over kunst en cultuur
denkt en wat je er allemaal van weet, wat
betekent het voor jou. Je denkt na over wat je
dit jaar allemaal geleerd hebt van de
verschillende culturele activiteiten. Wat is jouw
beeld van kunst en cultuur? Dit ga je vastleggen
in een kunstdossier.

P
536

-

ja

o/v/g

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.

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.
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