20212022

PTO Nederlands (ne) PTA = toets 3.9 fictiewerken

KBL leerjaar 3

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?1

Toetsvorm
en code2

Toets
duur

Talent 3 hoofdstuk 1.3, 1.4, 1.5,
1.7, 1.8 met Stappenplannen
Lezen, Grammatica en Spelling.
VIA Starttaal Online 1F
Instaptoets.

530
S
Ne3.1: S
Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen en
meerkeuzevragen

75
minuten

Leerjaar
3

Talent 3 hoofdstuk 1
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 en de
talige middelen die hij hanteert om dit doel te
bereiken
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en
de relaties tussen die eenheden benoemen

1
2

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

Herkansing
ja/nee?
Ja

Weging
1

het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van
een tekst aangeven en een samenvatting geven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.
Leerjaar
3

Talent 3 hoofdstuk 2
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 en de
talige middelen die hij hanteert om dit doel te
bereiken
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en
de relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van
een tekst aangeven en een samenvatting geven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.

Talent 3 hoofdstuk 2.3, 2.5, 2.7,
2.8 met Stappenplannen Lezen,
Grammatica en Spelling.
VIA Starttaal Online 1F Stijl.

531
S
Ne3.2: S
Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen en
meerkeuzevragen

75
minuten

Ja

1

Leerjaar
3

Talent 3 module solliciteren
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/7 Schrijfvaardigheid
De kandidaat kan:
relevante informatie verzamelen en verwerken
ten behoeve van het schrijven
schrijfstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking
brengen
het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek
conventies hanteren met betrekking tot
schriftelijk taalgebruik
elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het
schrijven

Talent 3 module solliciteren met
Stappenplan Schrijven t.b.v.
sollicitatie-e-mail, formulier en cv.

532
S
Ne3.3: S
Schrijfvaardigheidstoets
met sollicitatie-email,
formulier
en cv.

75
minuten

Ja

1

concepten van de tekst herschrijven op basis
van geleverd commentaar.

Leerjaar
3

Talent 3 hoofdstuk 3
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 en de
talige middelen die hij hanteert om dit doel te
bereiken
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en
de relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van
een tekst aangeven en een samenvatting geven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.

Talent 3 hoofdstuk 3.3, 3.5, 3.7,
3,8 met Stappenplannen Lezen,
Grammatica en Spelling.
VIA Starttaal Online 1F
Grammatica.

533
S
Ne3.4: S
Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen en
meerkeuzevragen

75
minuten

Ja

1

Leerjaar
3

Talent 3 hoofdstuk 4
NE/K/2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen
die betrekking hebben op communiceren,
samenwerken, en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

Talent 3 hoofdstuk 4.3, 4.5, 4.7,
4.8 met StappenplanLezen,
Grammatica en Spelling.
VIA Starttaal Online 1F Spelling.

534
S
Ne3.5: S
Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen en
meerkeuzevragen

75
minuten

Ja

1

Talent 3 hoofdstuk 5.3, 5.5, 5.7,
5.8 met Stappenplannen Lezen,
Grammatica en Spelling.

535
S
Ne3.6: S

75
minuten

Ja

1

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 en de
talige middelen die hij hanteert om dit doel te
bereiken
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en
de relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van
een tekst aangeven en een samenvatting geven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.
Leerjaar
3

Talent 3 hoofdstuk 5
NE/K/2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen
die betrekking hebben op communiceren,

samenwerken, en informatie verwerven,
verwerken en presenteren.

VIA Starttaal Online 1F
Werkwoordspelling.

Theorie- en
vaardigheidstoets
met open
vragen en
meerkeuzevragen

Talent 3 hoofdstuk 1.6, 2.6, 3.6,
4.6, 5.6 met het Stappenplan
Kijken en luisteren

536
S
Ne3.7: S
Kijk- en
luistervaardigheidstoets met
meerkeuzevragen.

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 en de
talige middelen die hij hanteert om dit doel te
bereiken
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en
de relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van
een tekst aangeven en een samenvatting geven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.
Leerjaar
3

Kijken en luisteren
NE/K/3 Leervaardigheden in het vak
Nederlands
Je kunt:
strategische vaardigheden toepassen die
bijdragen tot:
het bereiken van verschillende lees-, schrijf-,
luister- en kijk-, en spreek-en gespreksdoelen,

75
minuten

Nee

1

de bevordering van het eigen taalleerproces,
het compenseren van eigen tekortschietende
taalkennis of communicatieve kennis.

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid
Je kunt:
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,
de waarde en betrouwbaarheid aangeven van
de informatie die door de massamedia
verspreid wordt.
Leerjaar
3

Stageverslag
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

Stageverslag volgens opdracht.
Talent 3 hoofdstukken 1.4, 3.4,
4.4en 5.4 met Stappenplan
Schrijven.

537
S/PO
Ne3.8:
S/PO
StageverSlag
volgens
opdracht en
inlevertermijn

Volgens
inlevertermijn

Nee

1

de bevordering van het eigen taalleerproces
het compenseren van eigen tekortschietende
taalkennis of communicatieve kennis.
NE/K/7 Schrijfvaardigheid
De kandidaat kan:
relevante informatie verzamelen en verwerken
ten behoeve van het schrijven
schrijfstrategieën hanteren
compenserende strategieën kiezen en hanteren
het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking
brengen
het schrijfdoel en taalgebruik richten op
verschillende soorten lezerspubliek
conventies hanteren met betrekking tot
schriftelijk taalgebruik
elektronische hulpmiddelen gebruiken bij het
schrijven
concepten van de tekst herschrijven op basis
van geleverd commentaar.
Leerjaar
3

2/4 fictiewerken (PTA-toets)
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/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

Talent 3 hoofdstuk 1.1, 2.1 en
3.1.
4 klassikaal behandelde
fictiewerken (jeugdroman /
verfilmde jeugdroman): 2 in
leerjaar 3 en 2 in leerjaar 4.
Let op! De 2 deelcijfers van
Ne3.9/Ne4.7 tellen mee voor het
gemiddelde van de PTA-toets Ne
4.7 4/4 fictiewerken in leerjaar 4.

538
S/M
Ne3.9/
Ne4.7: S/M
Schriftelijke
/ mondelinge toets
over de
schrijver en
het
fictiewerk
(jeugdroman /
verfilmde
jeugdroman).

75
minuten
schriftelijk /
10
minuten
mondeling.

Nee

1

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 en de
talige middelen die hij hanteert om dit doel te
bereiken
een tekst indelen in betekenisvolle eenheden en
de relaties tussen die eenheden benoemen
het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte van
een tekst aangeven en een samenvatting geven
een oordeel geven over de tekst en dit oordeel
toelichten.
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
kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen
relevante achtergrondinformatie verzamelen en
selecteren

een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk
en deze toelichten met voorbeelden uit het
werk
Berekening cijfer PTO: ((Ne3.1 x 1) + (Ne3.2 x 1) + (Ne3.3 x 1) + (Ne3.4 x 1) + (Ne3.5 x 1) + (Ne3.6 x 1) + (Ne3.7 x 1 +
(3.8 x 1) + (3.9/4.7 x 1)) / 9 = cijfer Nederlands

2021-2023 PTA Engels (en)

basis/kader leerjaar 3

eindtermen: wat moet je kennen en
periode kunnen?
inhoud onderwijs programma; wat ga je hiervoor doen?
1

e-mail
Kader: Stepping stones thema 3

Basis: Stepping stones thema 4
1
Stepping stones thema 5
2
2

3

Spreekvaardigheid

woorden, stones vertalingen, grammatica, leesschrijfvaardigheid; leerlingen maken een stepping stones
thema toets.
Irregular verbs 1 – 15 k
woorden, stones vertalingen, grammatica, leesschrijfvaardigheid; leerlingen maken een stepping stones
thema toets.
Irregular verbs 1 – 10 b
woorden, stones vertalingen, grammatica, leesschrijfvaardigheid; leerlingen maken een
stepping stones thema toets
Dialoog voor de klas in tweetallen

Kijk- en luister cito

Cito kijk- en luister basistoets

Stepping stones thema 6

woorden, stones vertalingen, grammatica, leesschrijfvaardigheid; leerlingen maken een
stepping stones thema toets

3
4

leerling kan een e-mail opstellen

Leesvaardigheid

Lijsters boektoets

Toetsvorm
en -code
530
S
531
S

toets duur

weging: herkansbaar

70 minuten

2

70 minuten

1

ja

ja
532
S

70 minuten

1
ja

533
M
534
S

3 minuten

2

70 minuten

2

ja

nee
535
S

70 minuten

1
ja

536
S

70 minuten

2

nee

2021-2023 PTA Engels (en)

basis/kader leerjaar 4

eindtermen: wat moet je kennen en inhoud onderwijs programma; wat ga je Toetsvorm
en -code
periode kunnen?
hiervoor doen?
toets duur weging:
630
woorden, stones vertalingen,
stepping stones thema 1
70 minuten
2
S
grammatica,
lees- schrijfvaardigheid
1
631
leerling kan een sollicitatie brief
70 minuten
S
opstellen
1
schrijfvaardigheid
4
632
woorden, stones vertalingen,
stepping stones thema 2
70 minuten
2
S
grammatica, lees- schrijfvaardigheid
2
633
Leestekst
70 minuten
S
2
Leesvaardigheid
4
634
kijk- en luister cito
70 minuten
4
S
2
Kijk- en luister cito
635
Taaldorp: 3 minuten per gesprek. 5
15
M
3
mondeling
gesprekken incl. Samenvatting boek
minuten
4
636
S
stepping stones thema 3

3

woorden, stones vertalingen,
grammatica, lees- schrijfvaardigheid

70 minuten

herkansbaar
ja
ja
ja
ja
nee
nee

2

ja

2021-2022

1

PTO

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

2

Leerjaar
3

(du)

KBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Boek A

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

75 minuten

ja

1

S
531

75 minuten

ja

1

Lernliste blz. 44-45
Grammatik blz. 46
Sprachmittel blz. 47
Opdrachten Kapitel 1

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
Spelling, grammatica, woordenschat (2)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
dies- en welch-.

Boek A

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

Sprachmittel blz. 83

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

leerjaar 3

Lernliste blz. 80-81
Grammatik blz. 82

Opdrachten Kapitel 2

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Duits

Pagina 1 van 4

3

Leerjaar
3

Spelling, grammatica, woordenschat (3)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
haben en sein, voltooid deelwoord van zwakke
werkwoorden.

Boek A

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

Sprachmittel blz. 119

S
532

75 minuten

ja

1

S
533

75 minuten

ja

1

Lernliste blz. 116-117
Grammatik blz. 118

Opdrachten Kapitel 3

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

4

Leerjaar
3

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
Spelling, grammatica, woordenschat (4)
K2
Leren van woorden, zinnen en de bezittelijke
voornaamwoorden.

Boek B

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

Sprachmittel blz. 47

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

Lernliste blz. 44-45
Grammatik blz. 46

Opdrachten Kapitel 4

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Duits
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5

Leerjaar
3

Spelling, grammatica, woordenschat (5)
K2
Leren van woorden, zinnen en werkwoorden
met stam op d of t.
K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
K4/V1
Leren hoe je informatie uit een tekst kunt halen.

6

Leerjaar
3

Boek B

75 minuten

ja

1

S
535

75 minuten

ja

1

Lernliste blz. 80-81
Grammatik blz. 82
Sprachmittel blz. 83
Opdrachten Kapitel 5

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
Spelling, grammatica, woordenschat (6)
K2
Leren van woorden, zinnen en voorzetsels für,
gegen en ohne met vierde naamval.

Boek B

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

Sprachmittel blz. 119

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

S
534

Lernliste blz. 116-117
Grammatik blz. 118

Opdrachten Kapitel 6

K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Duits
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7

Leerjaar
3

Verschillende examenteksten
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.

Leesteksten met multiple choice en open vragen.

S
538

75
minuten

nee

3

Voorbereiden op examenblad.nl.
Maak BBL 2019 1e periode. Dit wordt besproken
in de week voor het SE.

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Duits
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2021-2022

PTO

Biologie

(bi)

KBL

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

1

Leerjaar
3 p1

Toets 1
K4/K9/K6/K4/K5/K12/K13
Je kunt de kenmerkende verschillen cellen
herkennen en benoemen. Je kunt verschillende
cellen herkennen en tekenen. Cel organellen
benoemen en tekenen. Ook ben je in staat de
samenhang die nodig is in een organisme te
zien, door het kunnen benoemen en
beschrijven van de 11 verschillende
orgaanstelsels. Fotosynthese en Verbranding
kun je beschrijven uitleggen en tekenen.
De voortplanting en ontwikkeling bij
verschillende organismes benoemen. Seksueel
gedrag benoemen en hiervan ook de functie
beschrijven.

2

Leerjaar
3 p1

3

Leerjaar
3 p1
Leerjaar
3 p2

4

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Thema 1 organen & cellen.
Thema 2 Voortplanting & Ontwikkeling.

S
530

65 minuten

ja

2

Afsluitende opdracht Villa Genetica
Beschrijven hoe erfelijke eigenschappen in
verschillende generaties worden doorgegeven
en hoe dit in tijd kan veranderen.

Thema 3 Erfelijkheid & Evolutie.

PO
531

-

nee

Practicum (1)
Zie eindtermen Toets 1.
Toets 2
K5/K6/K8
Verschillende organismes kunnen herkennen en
indelen in de juiste groepen, afdelingen en
rijken.

Determineren en ordenen.
Buiten opdracht.
Thema 4 ordening.
Thema 7 Stevigheid & Beweging.

PO
532
S
533

-

nee

1

65 minuten

ja

2

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Biologie
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Skelet kunnen benoemen en weten wat
overbelasting betekent voor het skelet.

5

Leerjaar
3 p2

Praktische opdracht (2)
Zie eindteren Toets 2.

Filmverslag maken.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Biologie

PO
534

-

nee

1
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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

5

Leerjaar
3 p3

Toets 3
Thema 5 Regeling.
K11/K10
Thema 6 Zintuigen.
Benoemen wat er bij een infectie gebeurd,
enkele voorbeelden van een infectie kunnen
benoemen. De werking van het zenuwstelsel en
de verschillende zintuigen benoemen. In- en
uitwendig prikkels kunnen benoemen.
Herkennen van de verschillende onderdelen van
de zintuigen. Samenwerking tussen zintuigen,
zenuwen en spieren kunnen benoemen.
Gedrag kunnen verklaren aan de hand van actie
is reactie. Beschrijven van de samenhang tussen
inwendige en uitwendige prikkels en de reactie
(gedrag) hierop.

S
535

65 minuten

ja

2

6

Leerjaar
3 p3

Practicum (2)
Zie eindtermen Toets 3

Zintuigen Practica.

PO
536

-

nee

1

7

Leerjaar
3 p4

Toets 4
K1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13
Voorbereiden op de eindtoets van het hele
schooljaar d.m.v. samenvattingen maken,
aantekeningen verder uitwerken.
Praktische opdracht (3)
Kennismaken met een ziekte door het maken
van een werkstuk.

Thema’s 1 t/m 6 bestuderen.

S
537

65 minuten

nee

3

PO
538

-

nee

2

8

Leerjaar
3 p4

N.B. dit cijfer wordt meegenomen in het PTA
leerjaar 4 en telt daar 2x mee.
Werkstuk ziekten.
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2021-2022
Periode

PTO/PTA Economie (ec)
Eindtermen: Wat moet je kennen en
kunnen?

Leerjaar
3

Kader leerjaar: 3
Inhoud onderwijsprogramma;
Wat ga je hiervoor doen?1

Toetsvorm
en code2

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 1: Hoe welvarend ben
jij?

1

PTO

Kennistoets begrippen H1

S
530

30
minuten

N

1

2

PTO

Deeltoets H 1
EC/K/4A - EC/K/4B - Consumptie
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.

S
531

75
minuten

N

2

1
2

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

Leerjaar
3

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 2: Wat voor consument
ben jij?

3

PTO

Kennistoets begrippen H2

4

PTO

Deeltoets H 2
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.
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.
Formules die je leert:
• Prijzen omrekenen naar een
standaardgewicht.
• Prijsverschillen in procenten berekenen.

5

Leerjaar
3
SE 1

Hoofdstuk 1: Hoe welvarend ben jij?
Hoofdstuk 2: Wat voor consument
ben jij?
Hoofdstuk 3: De bank en jouw geld
EC/K/4A - Consumptie
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

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
SE 1: H 1 + 2 + 3

S
532

30
minuten

N

1

S
533

75
minuten

N

2

S
534

75
minuten

J

3

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.
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.
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.
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 internetbankeieren en
hoe je er mee betaald. 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.
Formules die je leert:
• Een nieuw saldo berekenen.
• Rente berekenen over jaren/maanden
• Kredietkosten berekenen.
• Vreemd geld omrekenen naar euro’s en
omgekeerd.
Leerjaar
3

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 4: Kies je voor
zekerheid?

6

PTO

Kennistoets begrippen H4

7

PTO

Deeltoets H 4
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 uitleggen en berekenen wat er
gebeurt als je niet goed verzekerd bent.
Formules die je leert:
• Verzekeringskosten berekenen.
• Schadevergoeding bij onderverzekering
berekenen.

S
535

30
minuten

N

1

S
536

75
minuten

N

2

Leerjaar
3

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 5: Is er werk voor jou?

8

PTO

Kennistoets begrippen H5

S
537

30
minuten

N

1

9

PTO

Deeltoets H 5
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

S
538

75
minuten

N

2

10

Leerjaar
3
SE 2

Hoofdstuk 4: Kies je voor zekerheid?
Hoofdstuk 5: Is er werk voor jou?
Hoofdstuk 6: Productie en markt?

S
539

75
minuten

J

3

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 uitleggen en berekenen wat er
gebeurt als je niet goed verzekerd bent.
Formules die je leert:
• Verzekeringskosten berekenen.
• Schadevergoeding bij onderverzekering
berekenen.

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
SE 2: H 4 + 5 + 6

Hoofdstuk 5: Is er werk voor jou?
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
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.

Leerjaar
3

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 7: Wie heeft het voor
he zeggen?

11

PTO

Kennistoets begrippen H7

12

PTO

Deeltoets H 7
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.
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.

Leerjaar
3

S
540

30
minuten

N

1

S
541

75
minuten

N

2

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 8: Over de grens

13

PTO

Kennistoets begrippen H8

S
542

30
minuten

N

1

14

PTO

Deeltoets H 8
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

S
543

75
minuten

N

2

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.

15

Leerjaar
3
SE 3

Uit Pincode 7e editie 3 KBL:
Hoofdstuk 7: Wie heeft het voor het
zeggen?
Hoofdstuk 8: Over de grens
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.
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 de grens
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

SE 3: H 7 + H 8

S
544

75
minuten

J

3

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.

16

Leerjaar
3
PTO

Consumptie
EC/K/3
De kandidaat kan strategische
vaardigheden
toepassen die bijdragen tot de
ontwikkeling van
het eigen leervermogen en het vermogen
met
economische vaktaal te communiceren en
onderzoek te doen.

17

Leerjaar
3
PTO

Arbeid en Productie
EC/K/3
De kandidaat kan strategische
vaardigheden
toepassen die bijdragen tot de
ontwikkeling van het eigen leervermogen
en het vermogen met economische

Vergelijkend warenonderzoek.
Je leert een vergelijkend warenonderzoek uit te voeren voor een
consumentenproduct. Hiervoor
voer je vooronderzoek uit naar
verschillende manieren van
producten testen en leer je je
eigen test te maken en uit te
voeren. De gegevens leer je
vervolgens te verwerken in een
overzicht met producten zoals
‘’best getest’’ en ‘’beste koop’’.

Presentatie over de geschiedenis
van een bedrijf. In deze opdracht
onderzoek je de geschiedenis
van een bedrijf. Je maakt hiervan
een verslag in de vorm van een
presentatie als PowerPoint of

PO
545

-

N

1

PO
546

-

N

1

18

Leerjaar
3
PTO

vaktaal te communiceren en onderzoek te
doen.

Prezi en gaat dit presenteren voor
de klas.

Internationale ontwikkelingen
EC/K/8
De kandidaat heeft inzicht in de
samenhang tussen consumptie, productie
en het milieu, en kan aan de hand van
voorbeelden op het gebied
van milieuschade de rol van overheid,
maatschappelijke organisaties en
individuele personen beschrijven.

Hoe milieuvriendelijk is jouw
school?
Je onderzoekt hoe
milieuvriendelijk je eigen school
is. Je maakt een verslag van je
onderzoek. Daarin geef je aan je
school ‘tips & tops’. Van je
onderzoek maak je een verslag.

PO
547

-

N

1

2021-2023

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)

Pagina 1 van 7

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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2021-2022

1

2

PTO

Maatschappijkunde

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
3

Massamedia (1)
K2/3/- K/7
Je kunt de betekenis van massamedia voor de
samenleving herkennen.
Je kunt informatie vergelijken van verschillende
media en verschillen daarin herkennen.

Leerjaar
3

Massamedia (2)
K2/3/- K/7
Je kunt de rol herkennen die media kunnen
vervullen bij beeldvorming (waaronder
vooroordelen en stereotypen), en bij de
overdracht van waarden en normen.

(mask)

KBL
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Hoofdstuk 1 t/m 4. (Boek Massamedia)

leerjaar 3

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
530

65 minuten

ja

1

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:
➔ Je maakt een krant voor een bepaalde
doelgroep in Zoetermeer. (Populaire en
kwaliteitskranten)
➔ Je maakt de opdracht Nederlandse
omroepen en zenders.
➔ Onderwijsleergesprek waarbij een actieve
houding van jou verwacht wordt. (DDUwerkvorm)
Hoofdstuk 5 t/m 9. (Boek Massamedia).
Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en
kun je het werk nakijken.

Je kunt uitleggen hoe het nieuws
geselecteerd wordt en kritisch
nieuwsvoorziening beoordelen.

Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Je maakt de kijkopdracht over de film “Pizza
Verdi”. (PPP discriminatie).

Je kunt de functies van de massamedia voor de
samenleving herkennen en benoemen.

➔ Aan de hand van filmpjes benoem je de
verschillende functies van de media.
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3

4

Leerjaar
3

Leerjaar
3

Je kunt uitleggen wanneer er sprake is van
censuur.

➔ Je maakt de opdracht censuur. (in welke
landen is er sprake van censuur) Zoek
afbeeldingen.

Pluriforme samenleving (1)
K2/3/- K/6
Je kunt aan de hand van kenmerken uitleggen
waarom Nederland een multiculturele
samenleving is.

Hoofdstuk 1 t/m 3. (Boek Pluriforme
samenleving)

Pluriforme samenleving (2)
K2/3/- K/6
Je kunt aangeven hoe met uitingen van
vooroordelen en discriminatie kan worden
omgegaan vanuit het beginsel van
gelijkwaardigheid en respect.

S
532

65 minuten

ja

1

S
533

65 minuten

ja

1

PO
534

5 lessen

ja

2

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:
➔ Les waar vandaan migreren mensen naar
Nederland; je maakt het werkblad
wereldkaart.
➔ Les migratiemotieven; je maakt Fotoopdracht.
Hoofdstuk 4 t/m 6. (Boek Pluriforme
samenleving)
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:
➔

5

Leerjaar
3

Mens en werk
K2/3/- K/5
K2/3/- K/6

Stellingen; eens/ oneens

➔ Teken de verschillende vormen van
samenleven. (integratie, assimilatie,
segregatie)
Praktische opdracht “Werk”
Bestuderen boek ‘Werk’.
Tijdens de les maak je de opdrachten uit het
werkboek en
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Je kunt de functies en maatschappelijke
waardering van arbeid herkennen.
Je kunt de rol van de overheid t.a.v. arbeid en
de kenmerken van de verzorgingsstaat
herkennen.
Je herkent de invloed van arbeidsverdeling op
de sociale ongelijkheid.
Je kunt op het gebied van arbeid verschillende
belangen en belangenorganisaties herkennen
en aangeven welke middelen er zijn om voor
belangen op te komen in overleg en
conflictsituaties.

kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Opdracht: zoek personeelsadvertentie.
➔ Onderwijsleergesprek waarbij een actieve
houding van jou verwacht wordt (DDUwerkvorm)
➔ Opdracht bronnen onderzoeken binnen
beroepssectoren.

Je kunt de oorzaken en gevolgen van
veranderingen op de arbeidsmarkt noemen.
Basis-/leervaardigheden in het vak
maatschappijkunde.
K2/3
Je kunt basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren,
samenwerken en informatie verwerven en
verwerken.
Je kunt informatie over maatschappelijke
vraagstukken verwerken en interpreteren op
basis van vakinhoudelijke kennis. Je kunt een
standpunt innemen m.b.t. een concreet
maatschappelijk vraagstuk en hier argumenten
voor geven.
6

Leerjaar 3

Mens en Werk
K2/3/- K/5
K2/3/- K/6

Boek “Werk”
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1
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2021-2022
Periode

PTO

Wiskunde

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

(wi)

KBL

leerjaar 3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

1

Leerjaar
3

Procenten 1
WI/K/1,2,3,5
• Breuken, procenten en decimale getallen.
• Percentage gegeven.
• Procenten gevraagd.

Procenten
Boek 1 hoofdstuk 1.1 – 1.3
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 1.1
t/m 1.3 maken en nakijken.

S
530

60 minuten

ja

1

2

Leerjaar
3

Procenten 2
WI/K/1,2,3,5
• Procenten en grote getallen.
• Terugrekenen naar 100%.
• Promille.

S
531

60 minuten

ja

1

3

Leerjaar
3

Getallen 1
WI/K/1,2,3,5
• Grote getallen.
• Wetenschappelijke notatie.
• Kleine getallen.

Procenten
Boek 1 hoofdstuk 1.4 - 1.6
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 1.4
t/m 1.6 maken en nakijken.
Getallen 1
Boek 2 hoofdstuk 8.1 – 8.2
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 8.1
t/m 8.2 maken en nakijken.

S
532

60 minuten

ja

1

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Wiskunde

Pagina 1 van 5

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

4

Leerjaar
3

Getallen 2
WI/K/1,2,3,5
• Eenheden van tijd
• Eenheden van snelheid
• Verhoudingen

5

Leerjaar
3

Formules en grafieken 1
WI/K/1,2,3,4,5
• Lineair of niet.
• Lineaire grafiek bij formule.
• Regelmaat in tabellen.

6

Leerjaar
3

Formules en grafieken 2
WI/K/1,2,3,4,5
• Formule bij een tabel.
• Formule bij een grafiek.
• Richtingscoëfficiënt berekenen.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Getallen 2
Boek 2 hoofdstuk 8.3 – 8.5
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
De opgaven van de diagnostische toets 8.3 t/m
8.5 maken en nakijken.
Formules en grafieken 1
Boek 1 hoofdstuk 3.1 – 3.3
• De theorie stukjes bestuderen
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 3.1
t/m 3.3 maken en nakijken.
Formules en grafieken 2
Boek 1 hoofdstuk 3.4 – 3.6
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 3.4
– 3.6 maken en nakijken.

S
533

60 minuten

ja

1

S
534

60 minuten

ja

1

S
535

60 minuten

ja

3
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7

Leerjaar
3

Verschillende verbanden 1
WI/K/1,2,3,4,5
• Periodieke verbanden.
• Kwadratische verbanden.

8

Leerjaar
3

Verschillende verbanden 2
WI/K/1,2,3,4,5
• Wortelverbanden.
• Machtsverbanden.

9

Leerjaar
3

Grafieken en vergelijkingen
WI/K/1,2,3,4,5
• Bijzondere grafieken.
• Som en verschil grafiek.
• Oplossen met inklemmen.

Verschillende verbanden 1
Boek 2 hoofdstuk 6.1 en 6.2.
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 6.1
en 6.2 maken en nakijken.
Verschillende verbanden 2
Boek 2 hoofdstuk 6.3 en 6.4.
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 6.2
t/m 6.4 maken en nakijken.
Grafieken en vergelijkingen 1
Boek 2 hoofdstuk 9.1, 9.2 en 9.4.
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 9.1,
9.2 en 9,4 maken en nakijken.
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S
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60 minuten

ja

3

S
538

60 minuten

ja

3
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10

Leerjaar
3

Stelling van Pythagoras en goniometrie
(tangens)
WI/K/1,2,3,5,6
• Voorkennis Stelling van Pythagoras.
• Hellingspercentage.
• Hoek berekenen met tangens.
• Zijden berekenen met tangens.

11

Leerjaar
3

12

Leerjaar
3

Goniometrie
WI/K/1,2,3,5,6
• Voorkennis Stelling van Pythagoras.
• Tangens.
• Sinus, cosinus en tangens.
• Hoeken berekenen met sinus, cosinus en
tangens.
• Zijden berekenen met goniometrie.
• Zijden en hoeken berekenen.
Oppervlakte en inhoud
WI/K/1,2,3,5,6
• Eenheden omrekenen.
• Oppervlakte en omtrek.
• Oppervlakte ruimtefiguren.
• Oppervlakte en inhoud vergroten.
• Inhoud.

Stelling van Pythagoras en goniometrie
(tangens)
Boek 1 hoofdstuk 5.1, 5.3 en 5.4 + extra
materiaal Stelling van Pythagoras.
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 5.1
+ 5.3 + 5.4 maken en nakijken.
Goniometrie
Boek 2 hoofdstuk 10 helemaal
• De theorie stukjes bestuderen.
• Werken volgens de jaarplanner en de
opgegeven opdrachten maken.
• Samenvatting goed bestuderen.
• De opgaven van de diagnostische toets 10.1
t/m 10.5 maken en nakijken.
Oppervlakte en inhoud
Boek 2 hoofdstuk 7 helemaal
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S
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60 minuten

ja

3

Meerdere
lessen

ja

1

HO/S
542
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Periode
13

Leerjaar
3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Meetkunde
• Koers en kaart.
• Hoogtelijnen.
• Doorsnede en lichaamsdiagonaal.
• Aanzichten.
• Hoeken.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Kaart en doorsnede
Boek 1 hoofdstuk 2 helemaal

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Wiskunde

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

HO/S
543

Meerdere
lessen

ja

o/v/g
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2021-2022
Periode

PTA

Natuur- en scheikunde 1

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
3 p1

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

2

Leerjaar
3 p1

Het weer
NASK1/K/2/3/12

3

Leerjaar
3 p2

Elektriciteit
NASK1/K/1/2/3/5

4

Leerjaar
3 p2

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

5

Leerjaar
3 p3

Energie
NASK1/K/2/3/5

(nsk1)

KBL
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 6:
• Weerstandjes
• LDR en NTC
• Het relais
• De transistor
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

2

S
531

60 minuten

ja

1

S
532

60 minuten

ja

2

S
533

60 minuten

ja

2

S
534

60 minuten

ja

2
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

6

Leerjaar
3 p3

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

7

Leerjaar
3 p3

Materie en Straling
NASK1/K/1/2/3/10/11

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 5:
• Licht, schaduw en spiegels
• Van infrarood tot ultraviolet
• Beelden maken met een lens
• Oog en bril
Hoofdstuk 7:
• Het deeltjesmodel
• Temperatuur en het deeltjesmodel
• Stoffen scheiden
• Atomen als bouwstenen
Hoofdstuk 8:
• Eigenschappen van straling
• Radioactiviteit
• Straling gebruiken
• Bescherming tegen straling

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

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

PO
werkstuk
535

3 weken

ja

1

S
536

60 minuten

ja

1
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2021-2023
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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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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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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−
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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

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Ontwikkeling – Lichamelijke Opvoeding

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

Pagina 5 van 5

2021-2023

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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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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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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