2021-2022
Periode
1

2

3

4

5

6

PTA

Nederlands

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar 4

Deeltoets 1: artikel schrijven

Leerjaar 4

K3: leervaardigheid in het vak Nederlands
K6: leesvaardigheid
K7: schrijfvaardigheid
Hoofdtoets 1: leesvaardigheid

Leerjaar 4

K6: leesvaardigheid
Deeltoets 2: film ‘De tweeling’

Leerjaar 4

K4: luistervaardigheid
K8: fictie
Hoofdtoets 2: lees- en schrijfvaardigheid

Leerjaar 4

K3: leervaardigheid in het vak Nederlands
K6: leesvaardigheid
K7: schrijfvaardigheid
Deeltoets 3: woordenschat

Leerjaar 4

K3: leervaardigheid in het vak Nederlands
K7: schrijfvaardigheid
Hoofdtoets 3: lees- en schrijfvaardigheid
K3: leervaardigheid in het vak Nederlands
K6: leesvaardigheid
K7: schrijfvaardigheid

(Ne)

mavo
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Talent 4 vmbo GT: theorie over het schrijven
van een artikel.

S
630

75 minuten

ja

3

Talent 4 vmbo GT: paragrafen lezen.
Toets bestaat uit 3 teksten begrijpend lezen.

S
631

75 minuten

ja

6

Talent 4 vmbo GT – paragraaf fictie
Fictie, kijk- en luistertoets

S
632

nee

3

Talent 4 vmbo GT – paragrafen lezen + schrijven
Toets bestaat uit 2 teksten begrijpend lezen +
een schrijfopdracht (brief/e-mail/artikel)

S
633

210
minuten
(film= 132
min.)
75 minuten

ja

6

Woordenlijst (schooltaalwoorden + veel
gebruikte examenwoorden)
Toets bestaat uit open vragen.

S
634

75 minuten

ja

3

Talent 4 vmbo GT – paragrafen lezen + schrijven
Toets bestaat uit een heel oefenexamen (4
teksten + schrijfopdracht: e-mail/brief/artikel)

S
635

120
minuten

ja

8
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7

8

Leerjaar 4

Kijk- en luistertoets

Leerjaar 4

K2: basisvaardigheden
K4: luistervaardigheden
Mondeling boekenlijst

Talent 4 vmbo GT – paragraaf Kijken & luisteren
De Cito-toets bestaat uit de onderdelen
(tekstbegrip, fictie, kritisch kijken en luisteren)

S
636

150
minuten

nee

3

7 gelezen romans
(4 in leerjaar 3 en 3 in leerjaar 4)

M
637

10 minuten

nee

2
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2021-2022 PTA Engels (en)
eindtermen: wat moet je kennen en
inhoud onderwijs programma; wat ga je
periode kunnen?
hiervoor doen?
Taalverwerving (1)
MVT/K/3; MVT/V/3
• De bevordering van het eigen
Mary Glasgow, Grammar & Vocabulary
taalleerproces.
Irregular verbs 1 - 25
• het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
1
communicatieve kennis.
Leesvaardigheid (1)
MVT/K/4; MVT/V/1
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
Examentekst (TL)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen
van een tekst aangeven.
• verbanden tussen delen van een tekst
1
aangeven.
Taalverwerving (2)
MVT/K/3; MVT/V/3
• bevordering van het eigen taalleerproces.
Mary Glasgow, Grammar & Vocabulary
• het compenseren van eigen
Irregular verbs 26 - 51
tekortschietende taalkennis of
1 en 2
communicatieve kennis.
Leesvaardigheid (2)
2
MVT/K/4; MVT/V/1
Examentekst (TL)

MAVO leerjaar 4
Toetsvorm
en -code
S
630

toets
duur

75
minuten

Herkansbaar
ja/nee?
Weging

ja

3
S
631

75
minuten

ja

6
S
632
75
minuten

ja
3

S
633

75
minuten

ja

6

2

3

• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen
van een tekst aangeven.
• verbanden tussen delen van een tekst
aangeven.
Kijk/luistervaardigheid
MVT/K/5
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat, gegeven een bepaalde
informatiebehoefte. Luistervaardigheid (Cito,
TL) S 634 90 min Nee 3 Oranje Nassau
College – Programma voor Toetsing en
Afsluiting – Engels Pagina 3 van 4
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen
van een tekst aangeven. anticiperen op het
meest waarschijnlijke vervolg van een
gesprek.
Taalverwerving (3)
MVT/K/3
• bevordering van het eigen taalleerproces.
• het compenseren van eigen
tekortschietende taalkennis of
communicatieve kennis.

S
634

Luistervaardigheid (Cito, TL)

90 min

nee

3
S
635
Mary Glasgow, Grammar & Vocabulary
Exam idiom Irregular verbs 52 - 77

75
minuten
ja

3

3

3

3

Leesvaardigheid (3)
MVT/K/4; MVT/V/1
• aangeven welke relevante informatie een
tekst bevat.
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven.
• de betekenis van belangrijke elementen
van een tekst aangeven.
• verbanden tu
Spreekvaardigheid (1)
MVT/K/2, 6
• een mening/oordeel geven.
• uitdrukking geven aan (persoonlijke)
gevoelens. een persoon, object of
gebeurtenis, ook uit het verleden en in de
toekomst, beschrijven.
Spreekvaardigheid (2) MVT/K/2, 6
• adequaat reageren in veel voorkomende
sociale contacten, zoals begroeten
• informatie geven en vragen.
• naar een mening/oordeel vragen en een
mening/oordeel geven.
• uitdrukking geven aan en vragen naar
(persoonlijke) gevoelens.
• een persoon, object of gebeurtenis, ook
uit het verleden en in de toekomst,
beschrijven.
Spreekvaardigheid (1) en Spreekvaardigheid
(2) vormen gemiddeld één cijfer

S
636
75
minuten

Examentekst (TL).

ja

6

nee

3

nee

3

M
637
10
minuten

Presentatie over leesboek (Perfect Pitch).

M
638

Discussie over gelezen boek (group
discussions).

10
minuten

Schrijfvaardigheid MVT/K/7
• (persoonlijke) gegevens verstrekken.
• een kort bedankje, groet of goede wensen
schriftelijk overbrengen.
• een briefje schrijven om informatie te
vragen of te geven, om verzoeken of
voorstellen te doen of daarop te reageren,
om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
Leerjaar
• op eenvoudig niveau briefconventies
4
gebruiken.

S
639

Zakelijke Brief

-

nee

3

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)

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

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Pakket met te leren idioom
Strategieën: vanaf blz. 228: 1 en 2
Idioom vanaf blz 229: 3 t/m 8

S
630

75 minuten

ja

3

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl.
Maak VMBO-TL 2018 1e periode. Dit wordt
besproken in de week voor het SE.
Bestuderen pagina 228 – 233.

S
631

75 minuten

ja

6

Pakket met te leren idioom
Lernlist blz. 48 en 49
Grammatik blz. 50 en 51 en 214 t/m 218
Idioom vanaf blz. 229: 3 t/m 8
+ gemaakte lesjes Kapitel Grammatik

S
632

75 minuten

ja

3

K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.

2

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 op leerjaar 4.
V4
Leren gebruiken van woordenboek en handige
tips bij het lezen van teksten.

3

Leerjaar
4

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Spelling, grammatica, woordenschat (2)
K2
Leren van woorden, zinnen en het gebruik van
de verschillende naamvallen, voorzetsels en
persoonlijke voornaamwoorden.
K3
Leren hoe je een tekst kunt lezen.
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Periode

4

Leerjaar
4

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
K4/V1 – Leren hoe je informatie uit een tekst
kunt halen.
K5/V3 – Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
Verschillende examenteksten (2)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding op leerjaar 4.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl
Maak VMBO-TL 2017 1e periode. Dit wordt
besproken in de week voor het SE.
Idioom blz. 228 t/m 233

S
633

75 minuten

ja

6

Schrijven van informele brief m.b.v.
woordenboek Nederlands – Duits.
Pakket met te leren idioom
Idioom blz. 228 t/m 233
Schreiben blz. 236 t/m 239

S
634

75 minuten

ja

3

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

5

Leerjaar
4

V3
Leren over Duitsland en de Duitsers.
Spelling, grammatica, woordenschat (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.
K5/V3
Leren kijken en luisteren naar Duitse
fragmenten.
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6

Leerjaar
4

K7/V5
Leren hoe je een Duitse tekst kunt schrijven
m.b.v. een woordenboek.
Verschillende examenteksten (3)
K4/V1
Leren lezen van verschillende examenteksten
als voorbereiding op leerjaar 4.

Leesteksten met multiple choice en open vragen.
Voorbereiden op examenblad.nl
Maak VMBO-TL 2016 1e periode. Dit wordt
besproken in de week voor het SE.
Blz. 228 t/m 233

S
635

75 minuten

ja

8

CITO – Kijk- en Luistertoets
Oefenen op internet.
Bestuderen pagina 227

S
636

75
minuten

nee

3

Bestuderen pagina 224 – 226
+ uitgebreide gespreksituaties.

M
637

15 minuten

nee

2

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

7

Leerjaar
4

8

Leerjaar
4

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

PTA

Periode
1

Leerjaar
4

Thema 1 Stofwisseling

K9
•
•
•

•
•
•

•

Leerjaar
4

(bi)

vmbo-t

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

•

2

Biologie

•
•

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

•
•

Opdrachten maken.
Diagnostische toets.

S
630

60 minuten

nee

2

•
•

Opdrachten maken.
Verwerken van informatie uit biologisch
bronnenmateriaal.
Diagnostische toets.

PO
631

60 minuten

nee

2

Je moet stoffen kunnen indelen in organische
stoffen en anorganische stoffen.
Je moet de werking van ezymen kunnen
beschrijven.
Je moet het proces van fotosynthese kunnen
beschrijven.
Je moet de voorwaarden kunnen noemen die
aanwezig moeten zijn om fotosynthese te laten
plaatsvinden
Je moet de assimilatie bij planten kunnen
beschrijven.
Je moet het proces van verbranding bij
organismen kunnen beschrijven.
Je moet factoren kunnen benoemen die van
invloed zijn op de grondstofwisseling en op de
verbranding in organismen.
Je moet uit proefopstellingen met organismen in
afgesloten ruimten kunnen afleiden hoe het
gehalte aan zuurstof en koolstofdioxide in die
ruimten verandert.

Thema 2 Planten
K12
•

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Je moet kunnen beschrijven hoe
ongeslachtelijke voortplanting plaatsvindt en
hiervan voorbeelden bij planten kunnen geven.
Je moet de delen van een bloem kunnen
noemen met hun kenmerken en functies.
Je moet kunnen omschrijven wat kruisbestuiving
en wat zelfbestuiving is en wat eenslachtige en
tweeslachtige bloemen zijn.

•
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
3

Leerjaar
4

Je moet de kenmerken van insectenbloemen en
windbloemen kunnen noemen.
Je moet kunnen beschrijven hoe bevruchting bij
zaadplanten verloopt en welke veranderingen er
na bevruchting in het vruchtbeginsel
plaatsvinden.
Je moet uit afbeeldingen van delen van planten
kunnen afleiden hoe de vruchten en zaden
worden verspreid.
Je moet de ontkieming van een zaad en de
verdere groei en ontwikkeling van de kiemplant
kunnen beschrijven.
Je met een eenjarige, tweejarige en meerjarige
planten de kenmerken kunnen noemen en
voorbeelden kunnen geven.
Je moet kunnen beschrijven hoe houtvaten en
bastvaten ontstaan en in afbeeldingen
houtvaten en bastvaten kunnen benemen.
Je moet kunnen beschrijven hoe opname en
transport van water en mineralen bij planten
plaatsvinden
Je moet kunnen beschrijven hoe transport en
opslag van assimilatieproducten in planten
plaatsvinden.
Je moet kunnen beschrijven hoe planten
stevigheid verkrijgen
Je moet aanpassingen bij planten kunnen
noemen die bescherming bieden tegen
uitdroging.

Eindtoets (1) Thema 1 en 2
K9-K12
Zie omschrijving hierboven bij thema 1 en 2.

Stofwisseling en planten
Zie omschrijving hierboven bij thema 1 en 2.
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S
632

120
minuten

Ja

4
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4

Leerjaar
4

Thema
• 3 en 4 - Ecologie en Mens en Milieu
K5-K6
• Je moet de invloeden op organismen
kunnen indelen in biotische en
abiotische factoren
• Je moet de niveaus van de ecologie
kunnen beschrijven.
• Je moet de verschillen kunnen noemen
tussen autotrofe en heterotrofe
organismen.
• Je moet van organismen uit een
ecosysteem de voedselrelaties kunnen
aangeven
• Je moet de kringloop van stoffen in een
ecosysteem kunnen beschrijven en
verschillende groepen organismen erin
kunnen aangeven.
• Je moet de koolstofkringloop kunnen
beschrijven
• Je moet bij een afbeelding van de
stikstofkringloop kunnen uitleggen wat
er gebeurt.
K7

•
•
•

•
•
•
•
•

Opdrachten maken.
Diagnostische toets.
Verwerken van informatie uit biologisch
bronnenmateriaal.
Diagnostische toets.
Presentatie.

S
633

120
minuten

Ja

4

Je moet zes manieren kunnen noemen
waarop de mens afhankelijk is van het
milieu.
Je moet de voornaamste oorzaken en
gevolgen van de milieuproblemen
kunnen noemen.
Je moet manieren kunnen noemen
waarop een optimale productie van
voedsel kan worden verkregen.
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5

Leerjaar
4

Thema 5 Voeding en vertering
K5- K-8-K9-V3
• Je moet kunnen beschrijven welke rol
bacteriën en schimmels spelen bij de
voedselproductie en bij voedsel bederf.
• Je moet manieren kunnen noemen
waarop voedsel wordt geconserveerd.
• Je moet de functie van voedingsstoffen
en voedingsvezel in voedingsmiddelen
kunnen noemen.
• Je moet zes groepen voedingsstoffen
met hun functies en kenmerken kunnen
noemen en kunnen aangeven hoe
zetmeel kan worden aangetoonde met
een indicator.
• Je moet met behulp van de Schijf van
Vijf or andere informatiebronnen
adviezen voor een gezonde voeding
kunnen geven.
• Je moet kunnen omschrijven wat
vertering is en de functie van
verteringssappen en enzymen hierbij
kunnen aangeven.
• Je moet kunnen beschrijven hoe de
darmperistaltiek tot stand komt en de
functies ervan kunnen noemen
• Je moet de delen van een tand of kies
kunnen noemen met hun kenmerken
en de functies kunnen noemen van de
gebitselementen.

•
•
•
•

Digitale magazine.
Interview.
Diagnostische toets.
Sectorwerkstuk.
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S

60 minuten

nee

2
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•

6

Leerjaar
4

Je moet beschrijven wat tandplak en
tanderosie is.
• Je moet de delen van het
verteringsstelsel kunnen noemen met
hun functies en kenmerken.
• Je moet de verteringssappen kunnen
noemen met hun functies.
• Je moet bij zoogdieren het verband
kunnen geven tussen de voedselkeuze,
de lengte van het darmkanaal en de
kenmerken van het gebit.
Thema 6 Gaswisseling
K9
• Je moet kunnen omschrijven hoe de
gaswisseling plaatsvindt bij
verschillende diergroepen.
• Je moet de delen van het
ademhalingsstelsel van de mens
kunnen noemen met hun kenmerken
en functies.
• Je moet met behulp van informatie de
verschillen tussen ingeademde en
uitgeademde lucht kunnen noemen.
• Je moet kunnen beschrijven hoe
ribademhaling en middenrifademhaling
plaatsvinden.
• Je moet kunnen omschrijven wat er aan
de hand is bij astma, COPD, allergie en
hooikoorts.
• Je moet schadelijke effecten van roken
kunnen beschrijven.

•
•
•

Opdrachten maken.
Diagnostische toets.
Sectorwerkstuk.
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7

Leerjaar
4

Thema 7 Transport
K5-K9
• Je moet de bestanddelen van bloed
kunnen noemen met hun kenmerken
en functies.
• Je moet in de dubbele bloedsomloop
van de mens de kleine en grote
bloedsomloop kunnen onderscheiden
met hun functies
• Je moet de delen van het hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen
noemen met hun kenmerken en
functies.
• Je moet beschrijven hoe een hartslag
verloopt.
• Je moet drie typenbloedvaten kunnen
noemen met hun kernmerken en
functies.
• Je moet in het bloedvatenstelsel van de
mens slagaders en aders kunnen
benoemen en de samenstelling van het
bloed kunnen aangeven.
• Je moet oorzaken en gevolgen van harten vaatziekten kunnen noemen. Ook
moet je kunnen aangeven hoe je de
kans op hart- en vaatziekten kunt
verkleinen.
• Je moet de kenmerken en functies van
weefselvloeistoffen lymfe kunnen
noemen.

•
•
•
•

Opdrachten maken
Biologische tekeningen maken
Diagnostische toets
Sectorwerkstuk
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2
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8

Leerjaar
4

Thema 8 Opslag, uitscheiding en bescherming
K 10-V1
• Je moet kunnen beschrijven hoe bij de
mens een vrij constant inwendig milieu
wordt gehandhaafd.
• Je moet de functies van de lever
kunnen noemen. Ook moet je kunnen
omschrijven wat hepatitis is.
• Je moet de delen van de nieren en van
de urinewegen kunnen noemen met
hun functies en kenmerken.
• Je moet de delen van de huid en van
het onderhuidse bindweefsel kunnen
noemen met hun functies en
kenmerken.
• Je moet kunnen beschrijven hoe de
lichaamstemperatuur min of meer
constant wordt gehouden.
• Je moet kunnen beschrijven hoe
antistoffen bescherming bieden tegen
infecties en op welke manieren
immuniteit kan ontstaan.
• Je moet de problemen kunnen
beschrijven die door het afweersysteem
worden veroorzaakt bij transplantaties
en auto-immuunziekten.
• Je moet kunnen beschrijven welke rol
bloedfactoren kunnen spelen bij
bloedtansfusies en welke rol de
resusfactor kan spelen bij
zwangerschap.

•
•
•

Opdrachten maken
Diagnostische toets
Sectorwerkstuk
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Nee

2

637

Pagina 8 van 9

9

Leerjaar
4

Eindtoets (2)
K5-K6-K7-K8-K9-K10-K12-V1-V3-V4
Zie omschrijving hierboven bij thema’s 1 tot en
met 8

S
Zie omschrijving hierboven bij thema’s 1 tot en
met 8
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638

120
minuten

Ja

8
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2021-2022

PTA

Economie

vmbo-t

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

1

Leerjaar
4

2

Leerjaar
4

Hoofdstuk 1
Verdien je genoeg?
EC/K/4A, EC/V/1 - Consumptie
In dit hoofdstuk leer je wat schaarse producten
zijn en hoe je je in je behoeften hierin kunt
voorzien en hoe je hierin wordt beïnvloed.
Tevens wordt welvaart en welzijn behandeld en
de toename hiervan net als de toename van
koopkracht en inflatie.
Formules die je leert:
• Toename of afname in procenten.
• Inkomen per hoofd van de bevolking.
• Verandering in je reële inkomen berekenen.
• Indexcijfers en CPI berekenen.
Hoofdstuk 2 en 3
Geld moet rollen!
We gaan voor de winst!
EC/K/4A - Consumptie
EC/K/5A / EC/V/1 - Arbeid en productie
In deze hoofdstukken leer je over geldfuncties,
manieren van betalen en de rol van de banken
in het geldverkeer.
Daarnaast nog de redenen om te sparen en
lenen en hoeveel dit je oplevert en kost zowel
als de voor- en nadelen van beleggen. Voor het
bijhouden van je financiën leer je verder het
maken van een begroting en het benoemen van
de uitgaven op de begroting.

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Uit Pincode 6e editie 4 GT:
Hoofdstuk 1: Verdien je genoeg?

S
630

60 minuten

ja

3

Uit Pincode 6e editie 4 GT:
Hoofdstuk 2: Geld moet rollen!
Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst

S
631

90 minuten

ja

6

-
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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
632

60 minuten

ja

3

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.

3

Leerjaar
4

Formules die je leert:
Nieuw saldo berekenen.
Enkelvoudige rente berekenen.
Samengestelde rente berekenen.
Groeifactor toepassen in je renteberekening.
Kredietkosten berekenen.
• Maandelijkse reservering berekenen.
Kostprijs per product berekenen.
Afschrijving berekenen.
Verkoop- en consumentenprijs berekenen
en terugrekenen.
Van omzet naar nettowinst berekenen.
Arbeidsproductiviteit berekenen.
Hoofdstuk 4: Hoe wordt er gewerkt?
EC/K/5A
Arbeid en productie
In dit hoofdstuk leer je over wat het verschil is
tussen werken voor een werkgever en voor
jezelf als ondernemer en tevens de
verschillende ondernemingsvormen en de
kenmerken daarvan.

Uit Pincode 6e editie 4 GT:
Hoofdstuk 4: Hoe wordt er gewerkt?
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4

Leerjaar
4

Je leert verder hoe de overheid er voor zorgt
dat je zekerheid hebt bij het werken voor een
werkgever en hoe je loon wordt bepaald en
beïnvloed.
In de volgende paragraaf wordt de
werkgelegenheid en de sectoren waarin je kunt
werken behandelt.
Als laatste behandelen we wat de oorzaken zijn
van, en de soorten, werkloosheid zijn en hoe dit
verminderd kan worden.
Hoofdstuk 5 en 6
Kan de overheid dat regelen?
De overheid en ons inkomen
EC/K/6 / EC/V1 - Overheid en bestuur
EC/K/5A
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.

Uit Pincode 6e editie 4 GT:
Hoofdstuk 5: Kan de overheid dat regelen?
Hoofdstuk 6: De overheid en ons inkomen

S
633

90 minuten

ja

6

Naast inkomen voor zijn inwoners heeft de
overheid ook zicht op de groei van de
economie. Je leert hoe de overheid dit
beïnvloed maar ook wat dit voor invloed kan
hebben op jouw eigen inkomsten. Over je eigen
inkomen betaal je belasting. Je leert hoe dit in
Nederland wordt berekend en welke andere
systemen er zijn voor het heffen van belasting.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie
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Hierin ligt de nadruk op de gelijkmatige
inkomensverdeling en het nivelleren of
denivelleren van de inkomens.

5

Leerjaar
4

Formules die je leert:
• Belastbaar inkomen in box 1 berekenen.
• Belasting over je vermogen berekenen.
• Totaal te betalen inkomstenbelasting
berekenen.
Hoofdstuk 7 en 8
Nederland handelsland
Welvaart wereldwijd?
EC/K/7 - Internationale ontwikkelingen.
Voor deze toets leer je theorie over wat de
import en export ons als Nederland oplevert en
wat de invloed van de wisselkoers is op onze
handel. Hierop heeft de EU een grote invloed
met zijn afspraken voor vrijhandel en de invloed
van de ECB. De internationale handel neemt
steeds meer toe en dit zorgt voor
veranderingen in de werkgelegenheid. De
concurrentiepositie van Nederland wordt
hierdoor beïnvloed en dit leer je te verklaren.
Naast welvarende landen als Nederland zijn er
ook veel ontwikkelingslanden waar het leven
een stuk zwaarder is dan hier. Wat je in
hoofdstuk 8 daarover leert is hoe je een
ontwikkelingsland kunt herkennen en waardoor
deze landen vaak zo arm zijn en blijven.
De vraag is dan hoe ontwikkelingslanden zich
kunnen ontwikkelen en welke maatregelen
daarbij helpen. Verder wordt de invloed van
vrijhandel en handelsbelemmeringen op
ontwikkelingslanden behandeld. Hoe helpen we
deze landen en wat is juist slecht voor hun
economie?

Uit Pincode 6e editie 4 GT:
Hoofdstuk 7: Nederland handelsland
Hoofdstuk 8: Welvaart wereldwijd?
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S
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75 minuten
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Periode
6

Leerjaar
4

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Eindtoets Hoofdstukken 1 t/m 8
EC/K/4; EC/K/5; EC/K/6; EC/K/7; EC/V1
De leerstof voor deze toets is alle examenstof
uit het boek zoals hierboven benoemd bij de
eerdere toetsen.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Uit Pincode 6e editie 4 GT:
Hoofdstukken 1 t/m 8.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting - Economie

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
635

120
minuten

ja

8
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2021-2022

1

PTA

Maatschappijkunde

Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Leerjaar
4 p1

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.

2

Leerjaar
4 p1

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)

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

Hoofdstuk 1 t/m 4. (Boek politiek)

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
630

75 minuten

ja

1

S
631

75 minuten

ja

1

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek. In de les kun je het werk
nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ 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 KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Maatschappijkunde (mask)
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•

3

4

leerjaar
4 p2

leerjaar
4 p2

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.
•
Massamedia
ML2/K/7
Je kunt de betekenis van massamedia voor de
samenleving herkennen en beschrijven.
Herhaling: Politiek en beleid
ML2/K/4

De multiculturele samenleving
ML2/K/6
Je kunt het overheidsbeleid en visies ten
aanzien van de multiculturele samenleving
beschrijven.
Je kunt de sociaaleconomische positie van
allochtone groepen beschrijven en verklaren.

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.
Opdracht functies van de media.

Hoofdstuk 1 t/m 10. (Boek politiek)
Oefenen door het maken van de onderdelen
politiek van het examen 2019 tijdvak 1 en
tijdvak 2.
Analyseren maatschappelijk probleem m.b.t
multiculturele samenleving.

S
632

90 minuten

ja

2

PO
633

3 lessen

nee

2

Je gaat een maatschappelijke analyse schrijven
waarbij je een onderdeel van de multiculturele
samenleving gaat onderzoeken.
Dit doe je aan de hand van de benaderingswijze
van maatschappijleer en de kenmerken van een
maatschappelijk probleem.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Maatschappijkunde (mask)
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Je kunt aangeven hoe met uitingen van
vooroordelen en discriminatie kan worden
omgegaan vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect.
Massamedia
ML2/K/7
Je kunt informatie vergelijken van verschillende
media en verschillen daarin verklaren.
Basisvaardigheden
ML2/K/2
Je kunt communiceren, samenwerken en
informatie verwerven en verwerken.
Leervaardigheden in het vak
maatschappijkunde
ML2/K/3
Je kunt de benaderingswijze van het vak
maatschappijkunde herkennen en toepassen op
een maatschappelijk vraagstuk en een
standpunt innemen m.b.t een maatschappelijk
vraagstuk en argumenten geven.
Je kunt gebruik maken van verschillende
informatiebronnen en daarbij informatie over
maatschappelijke verschijnselen/
vraagstukken verwerken.
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Periode
5

leerjaar
4 p2 en
p3

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
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.
Massamedia
ML2/K/7
Je kunt nieuwsvoorziening kritisch beoordelen
en benoemen wat de rol van media is bij
beeldvorming en beïnvloeding.

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 1 t/m 5. (Boek criminaliteit)

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
634

75 minuten

ja

1

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek.
In de les kun je het werk nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ Opdracht 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.
➔ Opdracht maatschappelijke
ongelijkheid/maatschappelijke ladder.

Mens en werk
ML2/K/5
Je kunt uitleggen welke invloed
maatschappelijke arbeidsverdeling heeft op de
sociale ongelijkheid in de samenleving.
Je kunt een beschrijving geven van de
arbeidsverhoudingen in Nederland.
Je kunt de oorzaken en gevolgen van
veranderingen op de arbeidsmarkt
noemen en verklaren.
Je kunt de principes van de rechtsstaat
herkennen in het straf- en procesrecht.

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Maatschappijkunde (mask)
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6

7

leerjaar
4 p3

leerjaar
4 p3

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.

Hoofdstuk 6 t/m 9. (Boek criminaliteit)

Herhaling
ML2/K/4 Politiek en beleid
ML2/K/8 Criminaliteit en rechtsstaat
ML2/V/1 Analyse maatschappelijk vraagstuk

Hoofdstuk 1 t/m 10. (politiek),
Hoofdstuk 1 t/m 9. (criminaliteit),
maatschappelijke analyse.
➔ Tijdens de lessen oefenen examenopgave
politiek, criminaliteit en maatschappelijke
analyse.

S
635

75 minuten

ja

1

S
636

90 minuten

ja

3

Tijdens de KWT – uren maak je de opdrachten
uit het werkboek. In de les kun je het werk
nakijken.
Tijdens de lessen doen wij verschillende
werkvormen waarmee we de leerstof oefenen:
➔ 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.
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2021-2022
Periode

PTA

Aardrijkskunde (ak)

vmbo-t

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

•
•
•
•
•
•

Water in Nederland
Water in China
Water in het Midden-Oosten
Casus : Ruzie om water
Het weer en het klimaat
Spanje en Nederland vergeleken

S
630

75 minuten

ja

5

S
631

75 minuten

ja

3

Weer en Klimaat (2)
AK/K/4 AK/V/1

•
•
•
•

Het weer en het klimaat
Spanje en Nederland vergeleken
Weer en Klimaat in de VS
Extreem weer in de VS

S
632

75 minuten

ja

5

Leerjaar
4 p2

Bevolking en Ruimte (1)
AK/K/8 AK/V/5

•
•

Bevolking en Ruimte in Nederland
Bevolking en Ruimte in Duitsland

S
633

75 minuten

ja

3

Leerjaar
4 p3

Bevolking en Ruimte (2)
AK/K/8 AK/V/5

•
•
•
•

Bevolking en Ruimte in Nederland
Bevolking en Ruimte in Duitsland
Bevolking en Ruimte in China
Casus : Megasteden in China

S
634

75 minuten

ja

5

1

Leerjaar
4 p1

Water
AK/K/6 AK/V/3

2

Leerjaar
4 p1

Weer en Klimaat (1)
AK/K/4 AK/V/1

3

Leerjaar
4 p2

4

5
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6

Leerjaar
4 p3

Eindtoets
Water, Weer en Klimaat en Bevolking en
Ruimte
AK/K/6 AK/V/3
AK/K/4 AK/V/1
AK/K/8 AK/V/5

7

Leerjaar
4 p1, p2,
p3

Weer en Klimaat (3)
AK/K/4 AK/V/1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Water in Nederland
Water in China
Water in het Midden-Oosten
Casus : Ruzie om water
Het weer en het klimaat
Spanje en Nederland vergeleken
Weer en Klimaat in de VS
Extreem weer in de VS
Bevolking en Ruimte in Nederland
Bevolking en Ruimte in Duitsland
Bevolking en Ruimte in China
Casus : Megasteden in China
Weer en Klimaat

Oranje Nassau College – Programma voor Toetsing en Afsluiting – Aardrijkskunde

S
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2 uur

ja

8

PO
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-

ja

o/v/g

Pagina 2 van 2

2021-2022
Periode
1

2

3

4

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Leerjaar
4

PTA

Geschiedenis

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Staatsinrichting van Nederland (1)
GS/K/5 GS/V/5
• Koning en parlement
• Ongelijkheid en emancipatie
• Het volk krijgt de macht
Staatsinrichting van Nederland (2)
GS/K/5 GS/V/5
• Koning en parlement
• Ongelijkheid en emancipatie
• Het volk krijgt de macht
• Nederland als parlementaire democratie
• Historisch denken: Informatie uit
historische bronnen gebruiken
Historisch overzicht vanaf 1900 (1):
De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
GS/K/10 GS/V/9
• Moordaanslag in Sarajevo
• De loopgravenoorlog
• België getroffen en Nederland neutraal
• Het eind van de oorlog
• Historisch denken: Onderzoek doen
Historisch overzicht vanaf 1900 (2):
Het interbellum 1918-1939
GS/K/10 GS/V/9
• Democratie en economische crisis
• Opkomst van het nationaalsocialisme

(gs)

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

Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 3 bestuderen.

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
630

75 minuten

ja

3

S
631

75 minuten

ja

5

S
632

75 minuten

ja

3

S
633

75 minuten

ja

3

Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 3 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 3 maken.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 7 bestuderen.
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 7 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 7 maken.

Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 7 bestuderen.
Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 7 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 7 maken.

Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 7 bestuderen.
Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 7 maken en
nakijken.
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•
•
•
5

6

7

Leerjaar
3

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Duitsland en het buitenland
Sovjet-Unie 1922-1939
Historisch denken: Veranderingen

Historisch overzicht vanaf 1900 (3):
Tweede Wereldoorlog 1939-1945
GS/K/10 GS/V/9
• De wereld in oorlog
• Nederland in de Tweede Wereldoorlog
• Massamoord
• Oorlog in Azië en onafhankelijkheid van
Indonesië
• Historisch denken: Oorzaak en gevolg
Eindtoets
Staatsinrichting van Nederland +
Historisch overzicht vanaf 1900 +
De wereld na 1945.
GS/K/5,10, V/5,9
• De Koude Oorlog
• Het einde van de Koude Oorlog
• Nederland na 1945
• Internationale organisaties
• De wereld na 1993
• Historisch denken: Je eigen mening geven
Historisch overzicht vanaf 1900
GS/ K/10 GS/V/9
• Historisch denken: Je eigen mening geven
• Historisch denken: Oorzaak en gevolg
• Historisch denken: Veranderingen
• Historisch denken: Onderzoek doen
• Historisch denken: Informatie uit
historische bronnen gebruiken

Online test jezelf paragraaf 1 t/m 7 maken.

Hoofdstuk 4 paragraaf 1 t/m 7 bestuderen.

S
634

75 minuten

ja

5

S
635

120
minuten

ja

8

PO
690

-

ja

o/v/g

Hoofdstuk 4 paragraaf 1 t/m 7 maken en
nakijken.
Online test jezelf paragraaf 1 t/m 7 maken.

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

Vaardigheden van alle paragrafen historisch
denken hoofdstuk 1 t/m 5 kunnen toepassen.
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2021-2022
Periode
1

Leerjaar
4
p1

PTA

NASK-1

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Warmte + Energie
NASK1/K/1/2/3/5/6
NASK1/V/4

2

Leerjaar
4
p1

Geluid
NASK1/K/2/3/8

3

Leerjaar
4
p2

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

vmbo-t
Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 2:
• Brandstoffen verbranden
• Warmte en Temperatuur
• Warmtetransport
• Isoleren
Hoofdstuk 3:
• Energie omzetten
• Energiebronnen
• Energiebronnen en het milieu
• Rekenen met energie
• Rendement
Hoofdstuk 5:
• Geluid maken en ontvangen
• Toonhoogte
• Geluidssterkte
• Geluid versterken
• Geluidshinder
Hoofdstuk 1
• Soorten krachten
• Krachten in constructies
• Krachten samenstellen
• Krachten ontbinden

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
630

60 minuten

ja

3

S
631

60 minuten

ja

3

S
632

60 minuten

ja

3

Hoofdstuk 6
• Werken met hefbomen
• Hefbomen en zwaartekracht
• Katrollen en takels
• Druk
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4

5

6

Leerjaar
4
p2

Leerjaar
4
p3

Leerjaar
4
p3

Beweging + Kracht en Beweging
NASK1/K/2/3/9
NASK1/V/1/4

Elektriciteit + Schakelingen
NASK1/K/2/3/5
NASK1/V/4

Stoffen + Materialen
NASK1/K/2/3/4
NASK1/V/3/4

Hoofdstuk 10
• Bewegingen onderzoeken
• Snelheid en versnelling
• Eenparig versneld
• Eenparig vertraagd
Hoofdstuk 11
• Voortstuwen en tegenwerken
• Optrekken en afremmen
• Kracht en arbeid
• Veiligheid in het verkeer
Hoofdstuk 4
• Stroomkringen
• Elektrische energie
• Elektrische energie opwekken
• Elektrische energie vervoeren
• Elektrische energie gebruiken
Hoofdstuk 9
• Werken met weerstanden
• Parallelschakelingen
• Automatische schakelaars
• Condensatoren
Hoofdstuk 7
• Stofeigenschappen
• Fasen en faseovergangen
• Veilig werken met stoffen
• Chemische reactie

S
633

60 minuten

ja

3

S
634

60 minuten

ja

3

S
635

60 minuten

ja

3

Hoofdstuk 8
• Materialen toepassen
• Van grondstof tot product
• Afvalverwerking
• Materialen kiezen
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2021-2022
Periode

PTA

NASK-2

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

1

Leerjaar
4
p1

Stoffen en deeltjes
NASK2/K/2/3/11

2

Leerjaar
4
p1

Chemische reacties + Verbrandingen
NASK2/K/2/3/5
NASK2/V/4

3

Leerjaar
4
P2

Mengen en scheiden
NASK2/K/2/3/4

vmbo-t

leerjaar 4

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

Hoofdstuk 1:
• De indeling van stoffen
• Het periodiek systeem
• Het atoommodel
• Ontleedbare stoffen: enkelvoudige ionen
• Ontleedbare stoffen: samengestelde ionen
• Moleculaire stoffen, molecuulmassa en
massapercentage
• Chemisch rekenen
Hoofdstuk 2:
• Stoffen verhitten
• Ontledingsreacties
• Reactievergelijkingen opstellen
• Massa’s en massaverhoudingen

S
630

60 minuten

ja

2

S
631

60 minuten

ja

3

S
632

60 minuten

ja

2

Hoofdstuk 3:
• Verbrandingsreacties
• Brand blussen
• Rekenen aan verbrandingsreacties
• Volledige en onvolledige verbranding
• Brandstoffen en milieuvervuiling
• Reactiesnelheid
Hoofdstuk 4:
• De fasen van eens tof
• Onderverdeling van stoffen
• Mengsels
• Scheiden van mengsels
• Samenstelling van mengsels
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Periode

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

4

Leerjaar
4
p2

Mengen en scheiden + Zouten
NASK2/K/1/2/3/4/10
NASK2/V/1/4

5

Leerjaar
4
p3

Zuren en basen + Water en reinigen
NASK2/K/1/2/3/7/8/10
NASK2/V/1/2/4

6

Leerjaar
4
p3

Metalen + Koolstofchemie
NASK2/K1/2/3/9/10
NASK2/V/1/2/4

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
Hoofdstuk 4: Bovenstaande kolom +
Hoofdstuk 5:
• Oplossen en indampen van zouten
• Zoutoplossingen bij elkaar brengen
• Een slecht oplosbaar zout maken
• Ongewenste ionen verwijderen
• Een zout herkennen
Hoofdstuk 6:
• Zure, neutrale en basische oplossingen
• De eigenschappen van zuren
• De eigenschappen van basen
• Zuur-basereacties
• Zuren en basen in het milieu
• Titraties
Hoofdstuk 7:
• Water
• Water winnen en gebruiken
• Hard water
• Schoonmaakmiddelen
Hoofdstuk 8:
• De indeling van metalen
• Reacties van metalen
• Ertsen en de winning van ijzer
• De winning van aluminium en recycling

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
633

60 minuten

ja

3

S
634

60 minuten

ja

3

S
635

60 minuten

ja

3

Hoofdstuk 9:
• Aardolie
• Alkanen en alkenen
• Maken van kunststoffen
• Toepassing van kunststoffen
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2021-2022
Periode

PTA

Wiskunde

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

(wi)

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

leerjaar 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

1

Leerjaar
4

Toets 1: rekenen, meten en schatten
WI/ K/ 1,2, 3,4, 5
WI/ V/ 2

H5:
• Vuistregels
• Metriek stelsel
• Eenheden van snelheid
• Procenten en btw
• Promille
• Exponentiële toename en afname
• Verhoudingen
• Wetenschappelijke notatie
• Worteltrekken
• Berekeningen met deelstreep
• Afronden

S
630

75 minuten

nee

4

2

Leerjaar
4

Toets 2: rekenen, meten en schatten,
verbanden, grafieken en vergelijkingen
WI/ K/ 1,2, 3,4, 5
WI/ V/ 2,3

H2:
• Grondtal en Exponent
• Wortelverbanden
• Exponentiële verbanden

S
631

75 minuten

ja

8

H4:
• Formules en vergelijkingen
• Evenredig en omgekeerd evenredig
(hyperbool)
• Verschillende verbanden en grafieken
• Gelijkwaardige formules
• Vergelijkingen oplossen d.m.v.
balansmethode en inklemmen
H5: zie toets 1
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Periode
3

4

Leerjaar
4

Leerjaar
4

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?
Toets 3: verbanden, afstanden en hoeken,
grafieken en vergelijkingen
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3

Toets 4: verbanden, afstanden en hoeken,
grafieken en vergelijkingen
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3

Inhoud onderwijsprogramma;
wat ga je hiervoor doen?
H2: zie toets 2

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

S
632

75 minuten

nee

4

S
633

75 minuten

ja

8

S
634

75 minuten

nee

5

H4: zie toets 2
H7:
• Wortelverbanden
• Exponentiële verbanden
• Lineaire verbanden
• Kwadratische verbanden
• Omgekeerd evenredige verbanden
• Periodiek verband
H2: zie toets 2
H3:
• Soscastoa: zijden en hoeken berekenen in
vlakke figuren en in de ruimte
• Rechthoekige driehoek
• Hellingspercentage
• Coördinaten in de ruimte
H4: zie toets 2

5

Leerjaar
4

Toets 5: afstanden en hoeken, vlakke figuren,
verbanden en ruimte meetkunde en staistiek en
kans
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3

H7: zie toets 3
H1:
• Grafen
• Telproblemen: wegendiagram,
boomdiagram
• Kans berekenen bij loterijen, bij
dobbelstenen of wedstrijden
• Diagrammen tekenen: steelblad diagram
cirkeldiagram
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•

Steel-bladdiagram en boxplot maken:
steelblad diagram cirkeldiagram

H3: zie toets 4
H6:
• Symmetrie
• Driehoeken: Soscastoa
• Gelijkvormigheid
• Omtrek en oppervlakte
• Vergroten en verkleinen met factor
H7: zie toets 3

6

Leerjaar
4

Toets 6: rekenen, meten en
schatten,verbanden, grafieken en
vergelijkingen, meetkunde en
ruimtemeetkunde
WI/ K/ 1,2, 3, 4, 5, 6
WI/ V/ 2, 3

H8:
• herhaling meetkunde en ruimte meetkunde
Hoofdstuk 2 t/m 8
Alles leren m.u.v. H1
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S
635

120
minuten

ja

8
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2020-2022
Periode

PTA

Lichamelijke Opvoeding

Eindtermen: wat moet je kennen en kunnen?

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

BBL en KBL en vmbo-t

leerjaar 3 en 4

Toetsvorm
en -code

Toets
duur

Herkansing
ja/nee?

Weging

1

Leerjaar
3

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

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

PO

75 minuten

Ja

4

2

Leerjaar
3

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

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

PO

Alle
Spellessen
LO 3e jaar

Ja

7

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

4

Leerjaar
3

Leerjaar
3

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

−

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

-

−

−
−

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

3

PO

75 minuten

Ja

3
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5

6

Leerjaar
3

Leerjaar
3

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

−

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

−

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

−

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

−

Hierbij volgen de leerlingen de
veiligheidsinstructies op.

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

−

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

−

Hierbij volgen de leerlingen de
veiligheidsinstructies op
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75 minuten

Ja

4

PO

75 minuten

Ja

3
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7

Leerjaar
4

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

HO

4X 75
minuten

Ja

3

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

-

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

De leerling laat altijd zien;
- Aanwezig te zijn
- Actief mee te doen
- De juiste sportkleding en schoenen bij
te hebben
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−

−

8
9
10
11
12

Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4
Leerjaar
4

Oriënteren op de eigen sportloopbaan
en eigen voorkeuren aangeven ten
aanzien van bewegen en sport
Kritisch reflecteren op opgedane
ervaringen in relatie tot eigen wensen,
motieven en mogelijkheden.

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

-

-

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

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

HO

Zie rij 7

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

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3

Ja

3
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