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BOBO AGENDAPUNTEN STUDIEPLANNER P1 2019-2020 
 

 

 BOBO 

week 35 
26 t/m 30 aug 

do: klas 4 cursus plannen (4A 1e t/m 
3e, klas 4B 5e t/m 7e lesuur); 
12.30-16.00 klas 6 opstartmiddag 
PWS  
 

week 36 
2 t/m 6 sep 

di: 13.30 klas 5 herkansing P4 1819; 
klas 4 cursus plannen (4C 1e t/m 3e, 
4D 5e t/m 7e lesuur) 
do: 20.00 ouderavond klas 5 met lln 

week 37 
9 t/m 13 sep 

di: 20.00 ouderavond klas 6 met lln 
wo: 14.00 maatjestraining Jsn, Roo 
do: 19.30 klas 4 TF ouderavond   
vr: finale Wiskunde Olympiade (1 ll) 

week 38 
16 t/m 20 sep 

16 t/m 20 sep Twijn4daagse 
di: verkort rooster 
vr: Wiskunde Toernooi Nijmegen (5 lln) 

week 39 
23 t/m 27 sep 

22 t/m 27 sep MEP - Nederland 
ma: schoolfotografie lln Zoom 
wo: klas 6 NLT/nat excursie Groningen 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

ma: absentiefotografie Zoom 
do: 14.00 Herdenking Rozenboom; 
19.30 L22/23 Klassieke lezing: R. 
Dijkstra: “Petrus, de 1e paus” 

week 41 
7 t/m 11 okt 

do: 14.00 verzuimspreekuur 1 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Sportweek 
ma: verkort rooster 
wo: 15.00 maatjestraining Jsn, Roo 
vr: klas 6 inleveren conceptversie 
PWS; 
Outdoorevent 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetswek P1 
do, vr: toetsweek 

week 45 
4 t/m 8 nov Toetsweek + 

8 t/m 15 nov klas 5 project 
internationalisering “Temptations” 



STUDIEPLANNER    vak: AK   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16 
Aantal slu  : 25 (schatting) 

 
Leerdoelen 
 
Na afloop moet je kunnen voldoen aan de eisen van de examenstructuur Wereld - 
Globalisering van het Ministerie van O, C&W. Bij het domein Wereld gaat het om een SE- 
(schoolexamen)onderdeel en een CE-onderdeel (zie ook PTA).  
 
 
Leerstofomschrijving 
 
De leerstof bestaat uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van het boek Wereld – Globalisering. 
Hierbij wordt een deel van de bijbehorende verwerkingsopdrachten aangeboden die ook in 
deze studiewijzer vermeldt staan.  
 
 
Werkwijze 
 
Na het bestuderen van de teksten en het luisteren naar de uitleg wordt je geacht om aan het 
werk te gaan met de opdrachten, aangegeven door de docent. Nabespreken van de 
opdrachten gebeurt individueel of gezamenlijk in de klas. Wanneer een deel van de leerstof 
onduidelijk is, kunnen hier vragen over worden gesteld. Tijdens het lesuur zijn alle leerlingen 
in het AK-lokaal aanwezig en wordt er (actief) mee gedaan met de lessen.  
  
Huiswerk wordt in de lessen steekproefsgewijs gecontroleerd. Als blijkt dat huiswerk 
onvoldoende gemaakt is door de desbetreffende leerling, dan volgt een gepaste maatregel.  
 
 
Toetsing 

 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Globalisering 
H.1 De 

wereld: een 
mozaïek van 

regio’s 
H.3 

Inzoomen op 
Duitsland, 

Tsjechië en 
Egypte 

T s,i 60 1 5 Rekenmachine 
(GEEN 
GRAFISCHE!) 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: AK   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Introductie en 
atlasvaardigheden 

Werkboek 
atlasvaardigheden 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Atlasvaardigheden 
1.1 De wereld 

indelen 

Werkboek 
atlasvaardigheden 
1.1 – 2 en 4 

 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

1.1 De wereld 
indelen 

1.2 Scheidslijnen 
in Europa 

1.1 – 6 t/m 8 
1.2 – 2, 4, 5  

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

1.2  Scheidslijnen 
       in Europa 
1.3 De 

islamitische 
wereld 
 

1.2 – 6 t/m 8 
1.3 – 1.b, 1.c, 3, 

   4 
 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

1.4 Sub-Sahara 
Afrika 

1.5 ‘Reuzen’ 
verschillen in 
Oost-Azië 
 

1.4 – 2, 4, 5, 8 
1.5 – 2, 5, 7, 8 
 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

1.6 Zuidoost-Azië: 
werkplaats 
van de wereld 

3.1 Welvaart en 
      werk 

1.6 – 3 t/m 5, 8 
3.1 – 2 t/m 6, 9 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

3.2 Welvaart en 
      Demografie 
3.3 Welvaart en 
      wonen in de 
      stad 

3.2 – 2, 3, 5, 6 
3.3 – 2, 4, 5, 8 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Casusopdrachten 
Examentrainingen 

Casusopdrachten 
Examentrainingen 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr toetsweek 
do, vr 

toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 4 
tweede fase 

periode 1   2019 - 2020   week: 35 t/m 45   
 
Algemeen : 
Aantal lessen : 14 
Aantal slu  : 30 

Leerdoelen (M-A) 
Thema ondernemerschap: 

 Je kunt de voor- en nadelen van werken in loondienst versus zelfstandig 
ondernemerschap noemen. 

 Je kunt uitleggen hoe causation werkt bij het oprichten van een eigen bedrijf. 

 Je kunt de drie onderdelen van een ondernemingsplan noemen. 

 Je kunt aan de hand van de vijf principes van effectuation uitleggen hoe 
effectuation werkt bij het oprichten van een eigen bedrijf. 

 Je kunt uitleggen dat ondernemers vaak een combinatie van causation en 
effectuation gebruiken.  

Thema Marktonderzoek: 

 Je kunt de verschillen tussen B2C, B2B, C2B en C2C-marketing noemen en 
uitleggen. 

 Je kunt de verschillende vormen van marktonderzoek noemen en uitleggen. 

 Je kunt de doelgroep van een onderneming beschrijven op basis van 
kenmerken als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en inkomen. 

 Je kunt de marktgrootte en het marktaandeel van een onderneming 
berekenen. 

 Je kunt het vijfkrachtenmodel van Porter gebruiken om de mate van 
concurrentie in een markt te bepalen. 

 Je kunt een SWOT-analyse van een onderneming of een product opstellen. 
Leerdoelen (M-B) (de leerling kan:) 

 Marketing uitleggen 

 Met marktbenaderingsconcepten kunnen verklaren 

 Afnemers beschrijven 

 Marketingmix kunnen toepassen 

 Omgevingsfactoren kunnen identificeren 

 Management en organisatie structuur herkennen 

 Marketingfuncties kennen 

 Marketingplanningsproces kunnen uitzetten 

 Marktbegrippen kunnen toepassen 

 Aanbodzijde en vraagzijde markt kunnen benoemen  

 Aanbodzijde en vraagzijde markt werking kunnen uitleggen 

 Soorten consumentengedrag kunnen benoemen en uitleggen 

 Besluitvormingsprocessen kunnen benoemen en uitleggen 

 Koopsituaties kunnen noemen en uitleggen 

 Blackmodel theorie kunnen uitleggen 

 Psychologische benaderingen kunnen benoemen en uitleggen 

 Sociologische benaderingen kunnen benoemen en uitleggen 
Economische benaderingen kunnen benoemen en uitleggen 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 4 
tweede fase 

periode 1   2019 - 2020   week: 35 t/m 45   
 
Leerstofomschrijving (M-A) 

 Methode A (M-A): Bedrijfseconomie 4 VWO Cumulus educatie, digitale slides 

en werkboek 2019-2020 Thema Ondernemen en Thema Marktonderzoek 

 

Leerstofomschrijving (M-B) 

 Methode B (M-B):  Basiskennis Marketing, Noordhoff Uitgevers, C. 

Bliekendaal, T. van Vught, 5e druk, ISBN 978 90 0187 757 0 

 

Leerstofomschrijving (M-C) (ondersteuning) 

 Methode C (M-C): Bedrijfseconomie in Balans, S. van Vlimmeren et al:     

vwo theorieboek 1, 8e druk, ISBN 978 94 6287 185 4  en vwo opgavenboek 1, 

8e druk, ISBN 978 94 6287 187 8 

 

Leerstofomschrijving (M-D) 

 Alle in de les behandelde artikelen, gegeven presentaties, gegeven 
opdrachten, gegeven aantekeningen en getoonde filmpjes behoren ook tot de 
toetsstof, mits anders aangeven in de les. 

 

Werkwijze 

Uitgangspunt van de lessen is dat er zelfstandig gewerkt wordt. Daarnaast zullen de 
eerste of laatste 15 minuten van een les regelmatig gebruikt worden om een aantal 
zaken klassikaal aan de orde te stellen. Je moet de opgegeven opdrachten thuis 
maken om ze op school te kunnen nakijken. 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

(M-A) Ondernemerschap 
Thema Ondernemen 

Thema Marktonderzoek 
 

(M-B) Marketing 
NIMA: H1 t/m H4 

 
(M-D)  

Alle in de les behandelde 
stof en bijlages 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 

S, I 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
 

Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 4 
tweede fase 

periode 1   2019 - 2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** 

 
WEEK 35 

26-08 / 30-08 
 

 

(M-B) H1 §1-2 

 

Leren/samenvatten 

 

 
WEEK 36 

02-09 / 06-09 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H1 §3-5 

1. Loondienst of ondernemerschap? 
2. Beertender 
 
Multiple choice vragen (M-B) H1 
 

 

 
 
(M-B) MC H1 

 
WEEK 37 

09-09 / 13-09 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H2 §1-3 

3. Marktonderzoek bijlesplatvorm  
4. Twee vormen van marktonderzoek 
 
Leren/samenvatten 
 

 
(M-A) 1,2 
 

 
WEEK 38 

02-16 / 06-20 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H2 §4-6 

5. Een inleiding schrijven 
6. Een document opmaken 
 
Multiple choice vragen M-B) H2 
 

 
(M-A) 3,4 
 

(M-B) MC H2 

 
WEEK 39 

23-09 / 27-09 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H3 §1-2 

7. Werken met spreadsheets 
8. Grafieken en tabellen 
 
Leren/samenvatten 
  

 
(M-A) 5,6 
 

 
WEEK 40 

30-09 / 04-10 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H3 §3-4 

9. Een persona maken 
10. Marktgrootte en marktaandeel 
 
Multiple choice vragen (M-B) H3 
 

 
(M-A) 7,8 
 
(M-B) MC H3 

 
WEEK 41 

07-10 / 11-10 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H4 §1-2 

11.City Spa 
12.Vijfkrachtenmodel van Porter 
 
Leren/samenvatten 
  

(M-A) 9,10 
 

 
WEEK 41 

14-10 / 18-10 
 

(M-A) slides 
 
(M-B) H4 §3-4 

13. SWOT-analyse 
 
Multiple choice vragen (M-B) H4 
 

(M-A) 11,12 
(M-B) MC H4 

 
WEEK 42 

 
(H)VAKANTIE 

 
(H)VAKANTIE 

 
(H)VAKANTIE 

 
WEEK 43 

 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 



STUDIEPLANNER    vak: Bio    klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
Algemeen : 
 
Aantal lessen : ca 24 
Aantal slu  : ca45 

 

Leerdoelen 
Eindtermen examen biologie vwo: zie www.eindexamen.nl 
  
T1 Inleiding in de biologie BS 2 Organisatieniveaus v.d. biologie A14 

BS 3 Hoofdthema’s in de biologie A11, A13, 
A14, C1, C2 

T2 Cellen BS 1 Nanotechnologie C1 

BS 2 Cellen bekijken C1 

BS 3 Plantaardige en dierlijke cellen B2, C1 

BS 4 Weefsels en organen C2 

BS 5 De celorganellen C1 

BS 6 Diffusie en osmose B2 

BS 7 Membranen + transport van stoffen B2 

BS 8 Stevigheid door osmose B2 

BS 9 Celdeling E1, E2, F1 

 
 
Leerstofomschrijving 
 

Biologie voor jou 4a vwo: Thema 2 Cellen 
Biologie voor jou 4a vwo: Thema 1 BS 2 + BS 3 
 
 
 
 

Werkwijze: klassikaal, 2-tallen, groepswerk 

 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te 
nemen 

hulpmiddelen 

onderwerp 

T1 B2+3, T2 T 
 

PO 

S, i 
 

I, g 

60 
 

2slu 

6 
 
1 

 Niet-grafische 
rekenmachine 

 

 

 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

 

http://www.eindexamen.nl/


STUDIEPLANNER    vak: bio   klas :4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Boek 4a 
Thema 2  
BS 1 (alleen als 
intro) 
BS 2 

 
1 
2 (klassikaal), 
 
3, 5 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

T2 BS 3 
Bespreken 
opbouw tekening 
en tekenregels 
 

P7 
wangslijmvlies 
P8 waterpest 
9 

 
Aan einde les 
inleveren 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

T2 BS 4 
T 1 BS 2 
T 1 BS 3 

11 t/m 15 
3 
4, 5, 6 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

T 2 BS 5 
 
T 2 BS 6 

18 t/m 21 
22 klassikaal 
23, 25 demo,  

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

T2 Bs 6 
PO (of week 
eerder of later) 
 
Voorbereiding 
PO + extra stof 

26(2-11), 27. 28 
PO cellen (1 
les) 
 
 

 
PO einde les 
inleveren 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

T2BS 7 
 
T2BS 8 

29(2-4), 30, 31, 
32 
33, 34 
Evt P35 (2 
lessen) 

 
 
 
Evt: practicum in 2 
lessen op 2 
achtereenvolgende 
dagen 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

T2BS 8 afronden 
T2BS 9 

 
37, 38, P39 

  

week 42 
14 t/m 18 okt 

Uitloop en 
herhaling 

T2 
Diagnostische 
toets 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr 
toetsweek 

do, vr toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 STUDIEPLANNER   Vak: Cambridge  klas : 4 
tweede fase 

Periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : circa 15 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 
In deze periode werken we aan opbouw van de vaardigheden zoals vereist voor het Cambridge 
Certificate in Advanced English. (Council of Europe Level C1) : 

 Speaking 

 Listening 

 Writing 

 Reading en Use of English 
Zie onder Werkwijze. 

 
Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing. 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

Met behulp van het Complete Advanced Cambridge English student’s book werken we naar CP 4.1 in 
de toetsweek toe. Alle vaardigheden zoals genoemd onder leerdoelen komen aan bod in dit boek dat 
speciaal ter voorbereiding op genoemd examen samengesteld is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Student’s Book 
Units 1 & 2 
 
 

T s,i 90 - - - 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   Vak: Cambridge  klas : 4 
tweede fase 

Periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Introduction pp 
6,7 
SB unit 1,  
pp 8,9,10 

Uitdelen word 
lists units 1 & 2 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

SB unit 1, 
pp11,12,13 

   

week 37 
9 t/m 13 sep 

SB unit 1, 
pp14,15 

   

week 38 
16 t/m 20 sep 

SB unit 1, 
pp16,17 

  di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

SB unit 2, 
pp18,19,20 

   

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

SB unit 2, 
pp21,22,23 

   

week 41 
7 t/m 11 okt 

SB unit 2, 
pp24,25,26 

SB unit 2, pp 
26,27 

 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Revision,SB 
units 1 & 2, 
pp28,29 

CD-ROM 
oefeningen 
units 1 & 2 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 
nov 

do, vr 
toetsweek 

    CP 4.1 Units 1 & 2: 

 SB pp 8-29 

 Word lists 

ma: huiswerk- en 
toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek 
P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
 
 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  
Aantal slu  :  

 

 
 
Leerdoelen:  
 
Het verbeteren van de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid 
 
 
 
Leerstofomschrijving:  
 
Na Klar Kapitel 1 + 2 + leesvaardigheid volgens de methode 

 
 
 
 

Werkwijze:  
 
Oefeningen voorbereiden (maak- en leerwerk) uit de methode 

 
 
 
 

Toetsing:  
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

       
 

Na Klar H 1,2 
+ 

leesvaardigheid 

T s,i 90 1 - Woordenboek D-N 
bij de teksten 

 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Kapitel 1: Sieh und 
Lies mal ! (Übung  
2-13)                                 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17, 24 
(Schreib mal!)    

 

De docent 
geeft per week 
een deel van 
de leerstof op 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Grammatik (Übung 
25-32) 

Grammatik blz 20 
t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Kapitel 1 : Sieh und 
Lies mal ! (Übung  
15-23) 
                
Grammatik (Übung 
33-37) 

 

Leren: 
Redemittel  blz 
15, 17, 24 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 20 t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Kapitel 1 : Sprich 
mal (Übung 38-
45+47,49) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17, 24 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 20 t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Kapitel 1 : Schreib 
mal  (Übung 
52,54,55,57) 
                 
Examentraining 
(Übung 59-62 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17, 24 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 20 t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

Diagnostiche 
Prüfung: 
Kapitel 1 
 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Kapitel 2: Sieh und 
Lies mal ! (Übung 2 
-13) 
               
Grammatik (Übung 
24-29) 

 

Leren: Redemittel  
blz 33, 35, 44 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 40 t/m 43 en  
           Wörter blz 
38, 39, 45 
(Examentraining) 
uit Lernbox 

  



Kapitel2 
(Textbuch blz. 38) 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Kapitel 2:Sieh 
und lies mal! 
(Übung 30-36) 

Leren: Redemittel  
blz 33, 35, 44 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 40 t/m 43 en  
           Wörter blz 
38, 39, 45 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 
(Textbuch blz 38 

Diagnostiche 
Prüfung: 
Kapitel 2 
 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Examentraining, 
uitloop en 
voorbereiding 
toetsweek 

Übung 52-56  ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr 
toetsweek 

do, vr 
toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: ECONOMIE klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 14 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 
 
Domein B: Schaarste 
•  in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften 
dwingen tot het maken van keuzes. 
• de spanning verklaren die bestaat tussen behoeften en beperkte middelen en 
beoordelen in hoeverre keuzes gebaseerd zijn op een bepaalde mate van hiërarchie; 
• de opofferingskosten bepalen die behoren bij keuzes die gezinnen en bedrijven 
maken; 
 
Domein C: Ruil 
• het onderscheid tussen productie en consumptie verklaren en de functie van ruil 
hierin beschrijven; 
• motieven voor winststreven en behoeftebevrediging verklaren; 
• comparatieve en absolute kostenvoordelen onderscheiden  
• aantonen dat bij ruil wederzijds voordeel ontstaat; 
• met voorbeelden uitleggen hoe door specialisatie en arbeidsdeling de 
arbeidsproductiviteit toe kan nemen; 
• met behulp van transactiekosten verklaren waarom bedrijven bestaan of waarom 
bedrijven zich splitsen; 
• de samenhang ontdekken tussen eigendomsrechten en transactiekosten. 
 
Geld als smeermiddel van de ruil 
• voorbeelden geven van geld als ruil-, reken- en oppotmiddel; 
• verklaren waarom transactiekosten niet alleen in geld kunnen worden uitgedrukt en 
waarom transactiekosten bij ruil door de introductie van geld gedeeltelijk verdwijnen; 
• randvoorwaarden beschrijven van het functioneren van een geldsysteem; 
• chartaal geld van giraal geld onderscheiden; 
• met voorbeelden uitleggen op welke wijze een commerciële bank door 
geldschepping zijn liquiditeitspositie kan veranderen en dit rekenkundig 
onderbouwen; 
• intrinsieke en extrinsieke waarde van geld onderscheiden en deze begrippen in 
relatie brengen met de Wet van Gresham. 
 
 
Leerstofomschrijving (M-A) 
 

Praktische Economie voor de Tweede Fase Module 1 – Schaarste, geld en handel 
Hoofdstuk 1 : Voor niks gaat de zon op 
Hoofdstuk 2 : Van ruilen komt geen huilen 
Hoofdstuk 3 : Geld, de smeerolie van ruil 



Leerstofomschrijving (M-B) 
 
Alle in de les behandelde artikelen, gegeven presentaties, gegeven aantekeningen, 
gegeven opdrachten en getoonde filmpjes behoren ook tot de toetsstof, mits anders 
aangeven in de les.  
 
 

Werkwijze 

 
 

Uitgangspunt van de lessen is dat er zelfstandig gewerkt wordt. Daarnaast zullen de 
eerste of laatste 15 minuten van een les regelmatig gebruikt worden om een aantal 
zaken klassikaal aan de orde te stellen. Je moet de opgegeven opdrachten thuis 
maken om ze op school te kunnen nakijken. 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Module 1: 
Schaarste, 
geld en ruil 

T s.i 75  4  
Rekenmachine 

(GEEN GRAFISCHE) 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: ECONOMIE klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** Curriculum 

 
WEEK 35 

26-08 / 30-08 
 

Introductie 
methode  
 

   

 
WEEK 36 

02-09 / 06-09 
 

H1 §1 en §2  
 

H1 : (O) 1 t/m 10 
H1 : (T) 11 t/m 15 

 
 

 

 
WEEK 37 

09-09 / 13-09 
 

H2 §1 en §2 H2 : (O) 1 t/m 11 H1 : (O) 1 t/m 10 
H1 : (T) 11 t/m 15 

 

 
WEEK 38 

02-16 / 06-20 
 

H2 §3 en §4 H2 : (O) 12 t/m 21 
H2 : (T) 22 t/m 26 

H2 : (O) 1 t/m 11 di: verkort rooster 

 
WEEK 39 

23-09 / 27-09 
 
 

H2 §3 en §4 H2 : (T) 27 t/m 34 H2 : (O) 12 t/m 21 
H2 : (T) 22 t/m 26 

 

 
WEEK 40 

30-09 / 04-10 
 

H3 §1 en §2 H3 : (O) 1 t/m 17 H2 : (T) 27 t/m 34  

 
WEEK 41 

07-10 / 11-10 
 

H3 §3 en §4 
H3 : (O) 18 t/m 23 
H3 : (T) 24 t/m 32 

H3 : (O) 1 t/m 17  

 
WEEK 41 

14-10 / 18-10 
 

Verdieping Extra opdrachten 
H3 : (O) 18 t/m 23 
H3 : (T) 24 t/m 32 

ma: verkort 
rooster 

 
WEEK 42 

 
herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 

 

 
WEEK 43 

 
Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

ma: huiswerk- en 
toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start 
toetsweek P1 

 
WEEK 44 

 
toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Engels  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 21 
Aantal slu  : 40 

 
Leerdoelen 
Vergroten van de kennis van de 4 vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, en spreken en het 
vergroten van de kennis van de Engelse Literatuur, met als einddoel het schrijven van een short story 
 
Leerstofomschrijving 

 My Grammar Lab (MGL) Module  4, 5, 11, Appendix 1: Quick check 1 

 Examenidioom Engels (Ex. id. 1,4,5,10,19,20)  

 Luister/kijkmateriaal  

 “The Lottery” 

  “The Sniper” 

  “The Wave” 

 Reader Short Stories 
 
Werkwijze 

 Er wordt twee lessen per week gewerkt uit de Reader. Zorg dat je deze altijd bij je hebt.  
 

 Eén les in de week wordt er zelfstandig gewerkt uit My Grammar Lab. Ben je klaar met 
grammatica? Begin dan vast aan The Underground Railroad (Hiervan staat een pdf en een 
ePub versie op de ELO), het boek dat we gaan lezen in periode 2 en 3, of neem zelf een 
leesboek (in het Engels!) mee.  
 

 De woorden uit het idioomboek leer je EN-NE. Zorg ervoor dat je de woorden kunt gebruiken 

in een zin, want dit wordt getoetst in de schrijftoets. Houd je leerwerk goed bij.  
 

 Een paar keer per periode worden luistervaardigheid en spreekvaardigheid geoefend met 
behulp van materiaal dat aansluit bij de short stories. 
 

 De tweede helft van de periode is gericht op creatief schrijven. Zorg ervoor dat je altijd je 
schrijfopdrachten bij je hebt. Er worden afspraken gemaakt met de docent over eventuele 
sancties wanneer je de opdracht niet bij je hebt. 

 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Schrijftoets: Short story  

 Reader Short Stories 

 My Grammar Lab: Module 
4, 5, 11 & Appendix 1: 
quick check 1 

 Ex. id. H.1, 4, 5, 10, 19 & 
20 

 Opzet plot diagram. 

T s,i 90 1 - - 

 
Rooster :  Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Engels   klas :4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Introduction: 
Discuss planner, 
PTA, reader 

  Do: cursus plannen 
(4A 1e t/m 3e, klas 4B 
5e t/m 7e lesuur) 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Reader p. 2, 3, 4 + 
“The Lottery” 

 Ex. id. H.1 Dil cursus plannen 
(4C 1e t/m 3e, 4D 5e 
t/m 7e lesuur) Reader p.4-9: 

Literary Elements 
Assignments “The 
Lottery” 

Grammar M4   

week 37 
9 t/m 13 sep 

Discuss “The 
Lottery” 

 Ex. id. H.4  

“The Hunger 
Games” 

Assignments “The 
Hunger Games” 

Grammar: M4 MGL 4 

week 38 
16 t/m 20 sep 

“The Sniper” 
Reader p.9-10: 
Literary techniques 

Assignments “The 
Sniper” 

Ex. id. H.5 di: verkort rooster 

Discuss “The 
Sniper” 

 

Grammar: M5   

week 39 
23 t/m 27 sep 

“The Wave” Plot diagram “The 
Wave” 

Ex. id. H.10  

Discuss “The 
Wave” 

Writing 
assignment 1 

Grammar: M5 MGL 5 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Peer feedback 
writing assignment 
1 

Writing 
assignment 2 

Ex. id. H.19  

Speaking Superfight 
assignment 

Grammar M11  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Plot diagram 
Design plot 
diagram 

 

 

Creative writing 
Peer feedback 
writing + rewrite 

Grammar  MGL 11 

week 42 
14 t/m 18 okt Recap 

Hand out & discuss plot diagram  
Ask questions 

Ex. id. H.20 ma: verkort rooster 

Grammar: 
Diagnostische 
toets 

Revision 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr toetsweek 
do, vr 

toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc.  
 



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
 
Algemeen : 
Aantal lessen : ca. 16 
Aantal slu  : 40 
 
Leerdoelen 
Kennis nemen van de basisdoelen van 
het vak filosofie. Het leren herkennen 
van en oefenen met 
argumentatiestructuren in debat en 
betoog. Het kunnen analyseren van 
enkele basiselementen in de logica.  
 
Leerstofomschrijving 
Argumentatie en logica aan de hand 
van het werkboek Cogito, enkele 
stencils en aantekeningen.  
 
Werkwijze 
In de les worden aantekeningen gegeven en wordt nav gelezen teksten en/of 
opdrachten uit het werkboek over verschillende thema’s gediscussieerd. Leerlingen 
maken de opdrachten grotendeels zelfstandig en kijken deze ook zelf na indien ze niet in 
de les besproken worden.   
 
Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Logica en 
argumentatie 

 

PO i,s 5 SLU 1 5  
 

Debatopdracht 
 

HD g,m 15 min - -  
 

 
 
 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

week/datum lesstof opdrachten curriculum 
week 35 
26 t/m 30 aug 

Inleiding: het wat & 
waarom van filosofie 
  

Inleiding: 1-4  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Filosofische vragen in de 
actualiteit  
 

Inleiding: 5  

week 37 
9 t/m 13 sep 

De basis van logica  Logica: 1-3  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Logica deel 2 Opdrachten stencil di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Drogredenen Opdrachten stencil 
drogredenen 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Lesopdracht: debat  Voorbereiden 
lesopdracht 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Argumentatiestructuur en 
logica deel 3 

Deadline: PO 
argumentatie 

 

week 42 
14 t/m 18 okt Uitloop en herhaling  

 
Uitloop en herhaling 
 

ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov do, vr 

toetsweek 
do, vr toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek  

 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    GESCHIEDENIS    klas : 4 
periode 1       2019 - 2020 

 
ALGEMEEN : 
Aantal lessen : ca. 22 
Aantal slu  : 40 
 

LEERSTOFOMSCHRIJVING :  
 Inleiding: Geschiedenis indelen 
 H 1: De tijd van jagers en boeren 
 H 2: De tijd van Grieken en Romeinen 
 H 3: De tijd van monniken en ridders 

 Paragraaf 3.1 t/m 3.3 ( paragraaf 3.4 dus niet ! ) 
 Een overzicht van de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten 
 In de les uitgedeelde stencils en gegeven aantekeningen  

 

LEERDOELEN : 
Er wordt van je verwacht dat je: 

 een overzicht hebt van de tien tijdvakken. 
 de kenmerkende aspecten (KA) van de eerste drie tijdvakken (her)kent. 
 historische processen en gebeurtenissen kunt indelen in perioden en soorten 

samenlevingen. 
 historische processen en gebeurtenissen die in het boek beschreven staan en/of in de 

les besproken zijn kent. 
 kijkend naar historische processen en gebeurtenissen onderscheid kunt maken 

tussen continuïteit en discontinuïteit. 
 

WERKWIJZE : 
 In de lessen krijg je een toelichting bij de stof uit het handboek. De KA zullen hier -

samen met continuïteit en discontinuïteit- centraal staan. 

 Iedere paragraaf sluit af met opdrachten. Hiermee toets je je kennis met 
kennisvragen en oefen je de vaardigheden die je moet beheersen met toepassings- 
en analysevragen. 
De opgaven in het boek worden voor het grootste deel thuis gemaakt. Het is jullie 
verantwoordelijkheid om deze vragen na te kijken. De antwoorden zullen verschijnen 
op de vakpagina op de Magister ELO. 

 

TOETSING : 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

Zie  
leerstofomschrijving 

 
T 
 

 
s,i 
 

 
90 

 

 
1 
 

 
5% 

 

 
pennen 

 

ROOSTER :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    GESCHIEDENIS    klas : 4 
periode 1      2019 – 2020      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK/DATUM LESSTOF VOORBEREIDEN MAKEN CURRICULUM 
week 35 
26 t/m 30 aug 

- - - - - -  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Intro:  
 
Continuïteit & 
discontinuïteit 

 
 
blz. 6 t/m 11 

 
 
p. 12: 1, 2 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

Agrarische Revolutie  Intro H 1 + 
§ 1.1 

§ 1.1: 1,2,4,6 
 
 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

Complexe staten  § 1.2 + § 1.3 § 1.2: 1,3,5 
 
§ 1.3: 1,3,4 
 

di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

De Griekse Wereld Intro H 2 + 
§ 2.1 + § 2.2 

§ 2.1: 3,4,6,11 
 
§ 2.2: 7,8 
 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

De Romeinse Wereld § 2.3 § 2.3: 4,5,8,11 
 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

De late oudheid § 2.4 +  
 
blz 78+79 

§ 2.4: 1,8,9,10,11 
 
§ 3.3 : 3 en 4 
 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

De vroege 
middeleeuwen 
 

Intro H 3 + 
§ 3.1 + § 3.2 +  
blz 80-81 

§ 3.1: 2,4,5,6 
 
§ 3.2: 1,2,3a,b,,6 
 
§ 3.3 : 5 en 7 

ma: verkort 
rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

HERFSTVAKANTIE 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Reserve / Herhaling   wo: lln vrij 
do: start 
toetsweek P1  

week 45 
4 t/m 8 nov 

TOETSWEEK  

 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen: 32 
Aantal slu   : 50 
 

Leerdoelen 
 
- Vertalen teksten uit Pallas Hoofdstuk 18-21 
- Bestuderen bijbehorende grammatica 
- Woorden leren 
- Bestuderen cultuur Pallas Hoofdstuk 18-21 
 
Leerstofomschrijving 
 

-Pallas hoofdstuk 18-21 
 
 

Werkwijze 

 

-In de les en thuis worden teksten vertaald en oefeningen gemaakt. 
-Klassikaal worden het gemaakte werk besproken en grammaticale uitleg gegeven. 
-Woorden en grammatica worden zelfstandig bestudeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

SO T s,i 20 1 - geen 
 

SO T s,i 20 1 - geen 

Vertaaltoets T s,i 45 2 - woordenboek 

Teksttoets T s,i 90 3 - geen 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Pallas 17,18 
herhalen 

oefeningen 18A/B 
tekst 18B 
woorden 2t/m5 en 
18AB 
gram.p. 25,27,29 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Pallas 19A/19B 
cultuur blz. 30,32-
34 

tekst 19A/19B 
oefeningen 19A 
wb blz. 47,51,52 
woorden 6-9,19A 
gram. p.31 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Pallas 19B/19C tekst 19B/19C 
oefeningen 19BC 
woorden 
10/11/19ABC 
gram. p.35,37 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Afronden Pallas 
19 
Pallas 20A 
cultuur blz. 38,40 

tekst 20A 
oefeningen 20A 
cultuur wb 
blz.59/62 
woorden 12,20A  
gram. p.39,41 

SO1 
woorden 
18/19, 
grammatica  
blz196,197 
WB 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Pallas 20B 
 

tekst 20B 
oefeningen 20B 
woorden 13,14, 
20AB 
gram. p.39,41,43 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Pallas 20C 
cultuur blz. 44,45 

tekst 20C 
oefeningen 20C 
cultuur wb 68-71 
woorden 15 
20ABC 
gram p.39,41,43 
 

SO2 
woorden 
19/20 
grammatica 
39,41,43 TB 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Pallas 21A 
cultuur blz. 46 

tekst 21A 
oefeningen 21A 
cultuur wb. 72 
woorden 16, 21A 
gram p.47,51 

Vertaaltoets 
t/m Pallas 20 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Pallas 21B 
cultuur blz. 48/50 

tekst 21B 
oefeningen 21B 
cultuur wb. 
76,77,82 
woorden 17,21AB 
gram. 47,49,51 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie 
herfstvakant

ie 

 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Uitloop 
do, vr 

toetsweek 
do, vr toetsweek 

do, vr 
toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEPLANNER    vak: Latijn   klas: 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen: ca.30 
Aantal slu: 200 
 
Leerdoelen:  

 Latijn leren 
 

 
Leerstofomschrijving:  

 teksten en oefeningen uit Lingua Latina 

 materiaal door de docent verstrekt 
 

 
 

Werkwijze: 
 klassikaal 
 in groepjes 

 individueel 
 thuis repeteren 

 
 

 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

 
toetsing woorden, tekstbegrip + 
grammatica  

 
 

 
PO* 

 

 
s,i 

 
10’ 

 
2 

 
--- 

 
--- 

Selectie teksten Familia Romana, 
Fabulae Syrae, Phaedrus/Martialis, 

Lat. zegswijzen 
+ woordenboekgebruik 

T s,i 90’ 2  --- Latijns-Nederlands 
woordenboek 
prof.dr. H.Pinkster 

 

 
 

 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Latijn   klas: 4 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 

26 t/m 30 aug 
LLPSI 24.1-35 Ex. 24.4 t/m 8 + 

materiaal van de 
docent 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

LLPSI 24.1-70 Ex. 24.4  t/m 8 

+ materiaal van 
de docent 

Do 5/9: 
s.o. 4ltc6 + 4ltc7 

 

week 37 

9 t/m 13 sep 
LLPSI 24.71-115, 
25.1-27 

Ex.25.3, 6+8 + 

materiaal van de 
docent 

Do 12/9:  
s.o. 4ltc5 + 4ltc6 

 

week 38 

16 t/m 20 sep 
LLPSI 25.28-90 Ex.25.3, 6+8 + 

materiaal van de 
docent 

Do 19/9:  
s.o. 4ltc7 + 4ltc5 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

LLPSI 25.91-144, 
26.1-18 

Ex.26.1, 4, 7 + 
materiaal van de 

docent 

Do 26/9: 
s.o. 4ltc6 + 4ltc7 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

LLPSI 26.19-82 Ex.26.1, 4, 7 + 
materiaal van de 

docent 

Do 3/10:  
s.o. 4ltc5 + 4ltc6 

 

week 41 
7 t/m 11 okt LLPSI 26.83-145 

Ex.26.1, 4, 7 + 
materiaal van de 

docent 

Do 10/10: 
s.o. 4ltc7 + 4ltc5 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Woordenboektraining, 
Fabulae Syrae 

Oefenmateriaal 
wordt verstrekt 

Vr. 18 okt.: s.o.’s 
inhalen 

ma: verkort rooster 

week 43 

21 t/m 25 okt 
herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 

 

week 44 

28 okt t/m 1 nov do, vr 

toetsweek 

do, vr 

toetsweek 
do, vr toetsweek 

ma: huiswerk- en 
toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek 
P1 

week 45 

4 t/m 8 nov 
toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Natuurkunde klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 15 
Aantal slu  : 28 SLU 

 

Leerdoelen 
Hoofdstuk 1, paragraaf 4 en 5 
Hoofdstuk 2, elektriciteit 
 
Leerstofomschrijving 
Hoofstuk 1 paragraaf 4 en 5 
3. uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaarden en uitkomsten van 
berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers,  

 bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst gegeven met evenveel 

decimalen als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal decimalen;  

 bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante 

cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers;  

2. wiskundige technieken toepassen, 

 herleiden van formules; 

 redeneren met evenredigheden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd 

kwadratisch); 

3. berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules 
en 
eenheden hanteren, 

 in natuurkundige formules eenheden afleiden en controleren. 

 
Hoofdstuk 2 
1. het verschijnsel elektrische stroom uitleggen als verplaatsing van lading ten gevolge van 
een aangelegde spanning,.  

 de definities van stroomsterkte, spanning en soortelijke weerstand gebruiken;  

 vakbegrippen: vrij elektron, ion, elementaire lading, spanningsbron, batterij, accu; 
2. de wetten van Kirchhoff toepassen als wetten voor behoud van stroomsterkte in een punt 
en van spanning in een kring; 
3. stroomkringen analyseren en daarbij voor serie- en parallelschakelingen berekeningen 
maken over spanning, stroomsterkte, weerstand en geleidbaarheid,  

 bij gemengde schakelingen alleen beredeneren en eenvoudige berekeningen9 maken;  

 de juiste aansluitwijze van stroommeter en spanningsmeter toepassen;  

 de volgende componenten toepassen binnen een schakeling: diode, LDR, NTC, PTC, 

ohmse weerstand, lamp, motor, verwarmingselement, zekering, aardlekschakelaar;  

vakbegrippen: stroomdeling, spanningsdeling, kortsluiting; 
4. het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische stroomkring 
analyseren,  

 berekeningen aan elektrische energie in joule en in kilowattuur;  

minimaal in de contexten: lichtbronnen en apparaten in huis (gloeilamp, spaarlamp, LED, 
elektromotor, verwarmingselement en kWh-meter), energiegebruik, energiebesparing. 



 
De volgende formules horen bij 
deze specificaties: 

Voor een punt in een schakeling: 

  

 

Voor een stroomkring: 

 
 

 

Voor een serieschakeling: 

  

 
 

 
 

 

Voor een parallelschakeling: 

 
 

 

 
 

 
 

Werkwijze 

 

De theorie wordt klassikaal uitgelegd. Ook wordt doormiddel van practica de stof verhelderd. 
In de les wordt ook ruimte gegeven om zelfstandig aan de opgaven te werken en vragen te 
stellen. Daarnaast dien je thuis aan de opdrachten te werken en verslagen uit te werken. 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Paragraaf 
1.4 en 1.5, 

Hoofdstuk 2 

Toets Schriftelijk 60 2 - Eigen Binas & 
Rekenmachine (niet 

grafisch) 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Natuurkunde klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

1.4 Wiskundig 
gereedschap 
 
 
 
1.5 Grootheden en 
eenheden 

A: 37, 38 
B: 39, 40, 41 
C: 42, 43, 44, 
45, 46, 47 
 
A: 49, 50, 51 
B: 52, 53, 54, 
55 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

1.5 Grootheden en 
eenheden 
 
2.1 Lading en stroom 

C: 56, 57, 58 
D: 59, 60 
 
A: 4, 5, 6 
B: 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 
C: 14, 15 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

2.2 Spanning 
 
 
O.V. & werkwijze 

A: 17, 18 
B: 19, 20, 21 
C: 22, 23, 24 
 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

2.3 Weerstand en 
geleidbaarheid 
 
Practicum weerstand 
van draden 

A: 26 
B: 27, 28, 29, 
30, 31 
C: 32, 33, 34 
D: 35 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

2.4 Serie- en 
parallelschakelingen 

A: 37 
B: 39, 40, 41, 
42 
C: 43, 44, 45 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

2.5 
Combinatieschakelingen 
 
 
 
 
Practicum serie parallel 

A: 47, 48 
B: 49 
C: 50, 51, 52, 
53 
D: 54 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

2.6 Energie, vermogen, 
rendement 

A: 56 
B: 57, 58, 59 
C: 60, 61, 62, 
63, 65 
D: 66, 67 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

afsluiting 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov do, vr 

toetsweek 
do, vr 

toetsweek 
do, vr 

toetsweek 

ma: huiswerk- en 
toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEPLANNER    vak: Nederlands  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  ca. 26 
Aantal slu  :  30 

 

Leerdoelen 
 
- onderscheid maken tussen standpunten en argumenten; 
- welke soorten argumenten er zijn en hoe je die herkent; 
- onderscheid maken tussen subjectieve en objectieve argumenten; 
 
- onderscheid maken tussen uiteenzettende, beschouwende en betogende teksten; 
- het opdelen van een tekst in eenheden en het benoemen van de functie van alinea’s of  
  eenheden; 
- de hoofdgedachte van een tekst weergeven; 
- het tekstdoel van de schrijven weergeven en de manieren die hij hiervoor gebruikt  
  herkennen; 
 
- herkennen van argumentatieschema’s; 
- argumentaties kunnen analyseren en beoordelen. 
 

Leerstofomschrijving 
 

 Steenbergen, W. et al. Nieuw Nederlands 4 vwo, Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2013,  
5e editie ISBN 978-90-01-82095-4: 
- cursus argumenteren, p. 117 - 125; 
- cursus leesvaardigheid, p. 10-49 

 
 

Werkwijze 

 
- Klassikale bespreking van leerstof en opdrachten wordt afgewisseld met zelfstandige verwerking van 
de leerstof en opdrachten door de leerling. 
- Aanvullend oefenmateriaal op de website van de methode voor individuele oefening en klassikaal  
  gebruik. 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Argumenteren 
en 
leesvaardigheid 

T 
 
 
 
 

s,i 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 

 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Nederlands klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Argumenteren: 
standpunten; 
soorten 
argumenten 
 
Uitleg PTA 

m. opdr. 119.1 
t/m 125.10 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Afronden 
argumenteren 
 
Leesstrategieën 
en schrijfdoelen 
 
Uitleg leeslijst 

 
 
 
m. opdr. 12.1 en 
14.3 

 
 
 
l. p. 11 en 13 
 
 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

Tekstsoorten m. opdr. 17.4 l. p. 17 
 
 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

Tekst en publiek 
 
Tekstopbouw 

m. opdr. 20.5 
 
m. opdr. 25.1 

l. p. 20 
 
l. p. 24-25 
 
 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Vaste 
tekststructuren 

m. opdr. 28.2 l. p. 28 
 
 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Alinea m. opdr. 33.3 l. p. 32-33 
 
 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Tekstverbanden m. opdr. 37.4 l. p. 37 
 
 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Oefenen met 
teksten 

  ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr 
toetsweek 

do, vr 
toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: NLT   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 20 
 
Aantal slu : 40 
 
Leerdoelen 
 
Zie NLT module 
 
Leerstofomschrijving 
 
Module forensisch onderzoek , Landelijk ontwikkelpunt NLT, Derrez A, van der Voort H, 
Konings D e.a.,2011 versie 1.3. 
 
Werkwijze 
 
Leerlingen voeren diverse opdrachten en practica uit en leveren de verslagen in de vorm van 
een dossier. Leerlingen maken toets over de aangeboden leerstof. 

 
 
Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

 Toets 
Dossier 
+verslag 

 

S 
 

S 
 
 

60 min. 
 

15 slu 

4 
 
3 

4 
 
3 
 
. 

 
 

 

 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: NLT   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 
aug 

NLT inleiding forensisch 
onderzoek Het 
politiedossier H 1 Maken 
opdracht 0. + start 

Opdracht 0.3 Pagina 17 
maken vragen  
Doorlezen rapport 
Patholoog-anatoom blz.49 
H1Vingersporenonderzoek 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

H1Vingersporenonderzoek 
Afmaken verslag 
vingerafdrukken 
Artikel Forensische 
entomologie 

Experiment 
vingerafdrukken zichtbaar 
maken 1.2 maken 1.3 t/m 
1.7 Experiment 1.8 
  

Inleveren 
verslag 
vingersporen 
vergelijken 

 

week 37 
9 t/m 13 
sep 

H3 Voetsporen H 3 
voetsporen 3.2 experiment 
21 blz.75 

Experiment 3.3 blz.72 en 
73 en experiment 3.4 
Opdracht 3.1en 3.2 

Inleveren 
verslag 
vingerafdrukken 
zichtbaar 
maken 

 

week 38 
16 t/m 20 
sep 

Hoofdstuk 5 
Chromatografie 

Practicum chromatografie 
5.3 Opdrachten 5.1 t/m 5.2 

Inleveren 
verslag grond 
en voetsporen 

di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 
sep 

H6 Ballistiek 
(natuurkunde)  
 
 

Experiment 6. 
blz.96 Opdracht 6.1 t/m 
6.4 en 6.6 t/m 6.8 

Inleveren 
verslag 
chromatografie 

 

week 40 
30 sep t/m 
4 okt 

Hfdst 7 bloedonderzoek  
H8 DNA onderzoek 

Experiment 7.1 bloed  Inleveren 
verslag 
ballistiek  

 

week 41 
7 t/m 11 
okt 

H8 DNA onderzoek 
vervolg H4 

DNA practicum Opdracht 
8.1 t/m 8.14 

Inleveren 
verslag 
bloedonderzoek 

 

week 42 
14 t/m 18 
okt 

Oplossing moordzaak 
Huiszoekingen  

8.15 t/m 8.23 Dossier 8.24 
t/m 8.27  

Inleveren 
verslag DNA 

ma: 
verkort 
rooster 

week 43 
21 t/m 25 
okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 
1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr toetsweek 
do, vr 

toetsweek 

ma: 
huiswerk- 
en 
toetsvrij 
di: 
toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start 
toetsweek 
P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEPLANNER    vak: Scheikunde klas : 4e klas 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen 

Aantal lessen:  15⅔  (cl3), 15⅓ (cl4), 15⅔  (cl5) 

Aantal slu:   30 (ca. 3 klokuur per week) 
 
Leerdoelen 
Na afloop van de aangegeven periode moet je de behandelde stof zodanig hebben 
bestudeerd dat je kennis en vaardigheden met betrekking tot atoombouw, het periodiek 
systeem, de covalente binding, metalen, fossiele brandstoffen en de begrippen percentage, 
ppm en ppb toereikend zijn om toets T41 met (minimaal) voldoende resultaat af te leggen.  
 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor toets T41 bestaat uit: Hoofdstuk 1, 2 en H3: 
§3.1 uit  Chemie 6e editie, 4 vwo leerboek. 
 
Hoofdstuk 1 herhaalt de belangrijkste zaken uit de derde klas.  
Hoofdstuk 2 gaat over fossiele brandstoffen en de winning en verwerking daarvan. 
Daarnaast worden de atoombouw, het periodiek systeem, de covalente binding en metalen 
behandeld.  
In hoofdstuk 3: §3.1 worden de begrippen percentage, ppm en ppb behandeld. 
 
Werkwijze 
Het is de bedoeling dat de leerstof op de volgende wijze wordt verwerkt: 
- het volgen van college-uren over de stof; 
- het bestuderen van de stof en het maken van opgaven over de stof; 
- het zelfstandig uitvoeren en uitwerken van practicumproeven.  
 
Er zijn per groep 2 lesuren per week. De klassikale lessen zullen worden gebruikt voor het 
toelichten van de stof en het uitvoeren van proeven. De overgebleven tijd in deze lessen is 
beschikbaar voor het maken van opgaven.  
De stof uit de studiewijzer die niet behandeld wordt in de klassikale lessen, zul je in je “eigen 
tijd” moeten verwerken. 
 
Toetsing 

Onderwerp Soort Vorm Duur  
(min) 

OR 
(weging) 

% SE Mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 1, 2, H3: §3.1 T 
 

s,i 
 

60 
 

2 
 

- 
 

Binas,  
gewone 
rekenmachine 
(GR is niet 
toegestaan!) 

 
 
Rooster   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Scheikunde klas : 4e klas 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

H1 + uitleg 
boek/PTA 
scheikunde 

H1: 2 t/m 6   

week 36 
2 t/m 6 sep 

H1  H1: 7 t/m 14 §2.1: LP1  

week 37 
9 t/m 13 sep 

§2.1 

§2.2; deel 1 

§2.1: 2 t/m 10 

§2.2: 13 t/m 17 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

§2.2 

§2.3 

§2.2: 18 t/m 24 

§2.3: 26 t/m 33 

§2.3: DP2 
(chemie online) 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

§2.4 §2.4: 35 t/m 43   

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

§2.5 

 

§2.5: 45 t/m 49 

 

§2.5: DP3; 

(filmpje) 
 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

§2.6 §2.6: 51 t/m 54 §2.6: DP4  

week 42 
14 t/m 18 okt 

§3.1 §3.1: 2 t/m 6  ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

§2.7 + §3.6 

 
do, vr 

toetsweek 

§2.7: 1 t/m 19 

§3.6: 7 t/m 10 

do, vr 
toetsweek 

* Ev extra 
voorbereiding 
TW: vbprw H2. 

do, vr 
toetsweek 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: wiskunde A klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

1.2  Machten en 
wortels 
 

26 t/m 28  
29 t/m 31 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

1.2 Machten en 
wortels 
1.3 Breuken en 
verhoudingen 

33 t/m 36 
38 t/m 43 
45 t/m 47 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

1.3 Breuken en 
verhoudingen 
1.4 Werken met 
variabelen 

51 t/m 54 
56 t/m 60 
62 t/m 65 
 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

1.4 Werken met 
variabelen 
Uitloop en 
herhalen 

67 t/m 69 
 
Maken DT 5 t/m 15 
 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

2.1 
Telproblemen 
visualiseren 

2, 3, 4, 7 
8, 9, 11, 13 
 

Deeltoets 1.2 
t/m 1.4 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

2.2 Tellen met 
en zonder 
herhaling 

15, 16, 19, 20 
21, 22, 24, 25, 26 
27, 28, 29, 31 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

2.3 Permutaties 
en combinaties 

36 t/m 39 
43 t/m 47 

 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

2.3 Permutaties 
en combinaties 
Uitloop en 
herhalen 
 

49 t/m 53 
 
Maken DT 1 t/m 7  ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

do, vr 
toetsweek 

do, vr toetsweek 
Deeltoets  of 
Totaaltoets 

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek Toetsweek   

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  
Aantal slu  :  

 

Leerdoelen 
 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hfdst. 1: 
Functies en 
grafieken, 

par. 
1.1 t/m 1.3 

 

AT 
 
 
 

s,i 
 
 
 

45 
 
 
 

1 
 
 
 

- 
 
 
 

Boek, schrift, geo 
en GR 

Functies en 
grafieken, 

par. 1.4, 1.5  
en Hfdst 2: 

De afgeleide 
functie, par. 

2.1 & 2.2 

AT s,i 45 1 - Boek, schrift, geo 
en GR 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

1.1 Lineaire functies m. 2 t/m 4 
m. 5 t/m 7 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

1.1 Lineaire 
functies 

 
1.2 Tweedegraads 
vergelijkingen 

m. 10 t/m 13  
m. 16 t/m 18 
 
m. 23, 25, 27 
 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

1.2 Tweedegraads     
vergelijkingen 

 
1.3 Vergelijkingen 
met een parameter 
 

m. 31 t/m 34 
m. 35 t/m 37 
 
m. 41, 43  t/m 
45 
 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Herhalen 
 

m. DT 1 t/m 13 
 
 

Deeltoets par. 
1.1 t/m 1.3  
(45 min) 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

1.4 Tweedegraadsfuncties 
met een parameter 
 
 

m. 51, 53 & 55 
m. 56 t/m 58 
m. 60 t/m 62 
 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

1.5 Grafisch/numeriek 
oplossen 

 
2.1 Snelheden 

m. 65 t/m 67,69 
m. 70,72 t/m 74 
 
m.  2 t/m 4, 6 
 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

2.1 Snelheden 
 
2.2 Raaklijnen en 
hellinggrafieken 

m. 8, 9, 12 
m. 14, 15, 17 
m. 19 t/m 21 
 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

2.2 Raaklijnen en 
hellinggrafieken 
 
Herhalen 

m. 23, 25  t/m 
28 
m. 31, 33 t/m 
36 
 
m. H1 DT 14 
t/m 16 
 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 
nov 

Herhalen 
 

do, vr 
toetsweek 

m. H2 DT 1 t/m 
7 
 

do, vr 
toetsweek 

Toetsweek 
Deeltoets 1.4, 
1.5, 2.1 & 2.2 
óf Totaaltoets 
hoofdstuk 1 + 

2.1 & 2.2 

ma: huiswerk- en 
toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 
do: start toetsweek P1 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek toetsweek toetsweek  

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 

 


