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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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 24 
Aantal slu  : 45 

 

Leerdoelen 
 
Na afloop moet je kunnen voldoen aan de eisen van de examenstructuur van het Ministerie van O, 
C&W, Domein E. Bij het domein E Leefomgeving gaat het om een SE- (schoolexamen)onderdeel en 
een CE-onderdeel (zie ook PTA).  
 
Leerstofomschrijving 
 
De leerstof wordt je paragraafsgewijs d.m.v. het studieboek aangeboden. Hierbij worden de 
bijbehorende verwerkingsopdrachten gemaakt. In deze periode behandelen we de hoofdstukken 1 en 
2 van het thema ‘Wonen in Nederland – VWO’. 
 
 

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.   
  
Als bij een steekproef (overdreven) uitstelgedrag geconstateerd wordt, d.w.z. als naar inschatting van 
de docent een (te grote) discrepantie voor wat betreft de planning en de uitvoering daarvan bestaat, 
dan moet je op de dag van de constatering het werk na de lessen op school inhalen en dat werk 
vervolgens bij de schoolleiding (ook op dezelfde dag) deponeren. Bovendien heb je in het boven-
genoemde geval geen recht op een herkansingsmogelijkheid voor het vak AK m.b.t. periode 4 van dit 
schooljaar.  
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

H1 De Lage 
Landen bij de zee 
(alle paragrafen) 

 
H2 Grote rivieren 
in de Lagelanden 
(alle paragrafen) 

SE s,i 90 1 7,5 Bosatlas 

 
 
 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: AK   klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Les 1: Introductie 
onderwerp 
 
Les 2: Paragraaf 
1.1 
 
Les 3: Paragraaf 
1.1 

Paragraaf 1.1: 
opdrachten 1 
t/m 7 

-  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Les 4: Paragraaf 
1.1 
 
Les 5: Paragraaf 
1.2 
 
Les 6: Paragraaf 
1.2 

Paragraaf 1.2: 
opdrachten 1 
t/m 8 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Les 7: Paragraaf 
1.2 
 
Les 8: Paragraaf 
1.2 
 
Les 9: Paragraaf 
1.3 

Paragraaf 1.3: 
opdrachten 1 
t/m 8 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Les 10: Paragraaf 
1.3 
 
Les 11: Paragraaf 
1.3 
 
Les 12: Paragraaf 
2.1 

  di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Les 13: Paragraaf 
2.1 
 
Les 14: Paragraaf 
2.1 
 
Les 15: Paragraaf 
2.2 

Paragraaf 2.1: 
opdrachten 2 
t/m 7 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Les 16: Paragraaf 
2.2  
 
Les 17: Paragraaf 
2.2  
 
Les 18: Paragraaf 
2.3 

Paragraaf 2.2: 
opdrachten 1 
t/m 8 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Les 19: Paragraaf 
2.3 
 
Les 20: Paragraaf 
2.3 
  

Paragraaf 2.3: 
opdrachten 2 
t/m 6 en 8 

 

 



Les 21: Paragraaf 
2.4 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Les 22: Paragraaf 
2.4 
 
Les 23: Paragraaf 
2.4 
 
Les 24: 
Herhaling/uitloop 

Paragraaf 2.4: 
opdrachten 1 
t/m 5 en 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 

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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 24 

 

Leerdoelen (M-A) 
Thema de beginbalans: 

 Je kunt verschillende manieren om de investeringen van een onderneming te 
financieren, noemen. 

 Je kunt de beginbalans van een onderneming in de juiste liquiditeitsvolgorde 
opstellen. 

 Je kunt de vier overlopende posten (of: transitorische posten) op de juiste plek 
op de balans zetten. 
 

Thema inkopen en verkopen: 

 Je kunt de brutowinst voor één product en voor de gehele afzet van een 
onderneming berekenen. 

 Je kunt het verschil tussen opbrengsten en ontvangsten uitleggen. 

 Je kunt de verkoopprijs inclusief btw berekenen als de verkoopprijs exclusief 
btw gegeven is (en omgekeerd). 

 Je kunt de waarde van de contante verkopen en verkopen op rekening 
berekenen. 

 Je kunt de waarde van de contante inkopen en inkopen op rekening 
berekenen. 

 Je kunt het verband tussen eindvoorraad, beginvoorraad, inkopen en 
inkoopwaarde van de omzet uitleggen. 

 Je kunt de verandering van de waarde van de voorraad berekenen. 
 
Leerdoelen (M-B) (de leerling kan overweg met de volgende onderdelen:) 

 Inventaris 

 Balans 

 De verschillende dagboeken 

 Het grootboek 

 Hulprekeningen van het EV 

 Privéopnamen en privéstartingen 

 W&V verkopen 

 Journaliseren 

 Proefbalans 

 Saldibalans 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

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

 Methode A (M-A): Bedrijfseconomie 4 VWO en 5 VWO Cumulus educatie, 

digitale slides en werkboek 2019-2020 Thema de beginbalans en Thema 

inkopen en verkopen  

 

Leerstofomschrijving (M-B) 

 Module Elementair Boekhouden in Balans, S. van Vlimmeren et al, 7e druk,  
ISBN 978 94 91653 00 1 

 Module Elementair Boekhouden in Balans Invulkatern, S. van Vlimmeren et al, 
7e druk, ISBN 978 94 91653 08 7 
 

Leerstofomschrijving (M-C) (ondersteuning) 

 Management & Organisatie in Balans, S. van Vlimmeren et al, vwo 
theorieboek 1, 7e druk, ISBN 978 94 9165 309 4 

 Management & Organisatie in Balans, S. van Vlimmeren et al, vwo 
opgavenboek 1, 7e druk, ISBN 978 94 9165 311 7 
 

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) De eenmanszaak 
Thema de beginbalans 

Thema Inkopen/verkopen 
 

(M-B) De boekhoudcyclus 
H1 t/m H5 

 
(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 : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** 

 
WEEK 35 

26-08 / 30-08 
 

(M-A) slides 1. De investeringsbegroting 
2. Investeren in Pura Vida 

 

 
WEEK 36 

02-09 / 06-09 
 

(M-A) slides 
 

3. Financieren van Pura Vida 
4. Lastige balansposten 
5. Stella Mare 
 

 

 
(M-A) 1,2 

 
WEEK 37 

09-09 / 13-09 
 

(M-A) slides 
 
 
 
(M-B) H1 

6. Veranderingen op de balans  
7. Corio 
8. De balans opmaken 
 
1.1 t/m 1.5 

 
 
(M-A) 3,4,5 
 
 

 
WEEK 38 

02-16 / 06-20 
 

(M-A) slides 
 
 
 
(M-B) H2  

9. De brutowinst berekenen  
10. De brutowinst in procenten 
11. Opbrengsten en ontvangsten 
 
2.1 t/m 2.3 

 
 
(M-A) 6,7,8 
 
(M-B) H1  

 
WEEK 39 

23-09 / 27-09 
 
 

(M-A) slides 
 
 
 
(M-B) H3  

12. Inkopen en verkopen op rekening 
13. De voorraad 
14. Lieko 
 
3.1 t/m 3.8 

 
 
(M-A) 9,10,11 
 
(M-B) H2 

 
WEEK 40 

30-09 / 04-10 
 

(M-A) slides 
 
 
 
(M-B) H4 

15. Trapo 
16. Inkopen, verkopen en de balans 
17. Frankendael 
 
4.1 t/m 4.5 

 
 
(M-A) 12,13,14 
 
(M-B) H3 

 
WEEK 41 

07-10 / 11-10 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H5  

18.Klavier 
19. Blanco en Rosa 
 
5.1 t/m 5.9 

 
(M-A) 15,16,17 
 
(M-B) H4 

 
WEEK 41 

14-10 / 18-10 
 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) Her 

20. Square 
21. Xantiplus 
 
Herhaling en uitloop 

 
(M-A) 18,19 
 
(M-B) H5 

 
WEEK 42 

 
(H)VAKANTIE 

 
(H)VAKANTIE 

 
(H)VAKANTIE 

 
WEEK 43 

 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

Uitloop ma-wo 
TOETSWEEK 

 
WEEK 44 

 

 
TOETSWEEK 

 
TOETSWEEK TOETSWEEK 

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



STUDIEPLANNER    vak: Biologie   klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : circa 24 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
Eindtermen examen biologie vwo: 
Zie www.eindexamen.nl 
 
BvJ 5 Thema 1  Stofwisseling  

1  Verzuurde spieren B2.3 
2  Stofwisseling in cellen B2.3, B3.2 
3  Enzymen B2.3 
4  Koolstofassimilatie B2.3, B3.2 
5  Voortgezette assimilatie B2.3 
6  Dissimilatie B2.3 

BvJ4a Thema 2 Cellen 
 1 Nanotechnologie C1 
 2 Cellen bekijken  C1 
 3 Plantaardige en dierlijke cellen B2, C1 
 4 Weefsels en organen C2 
 5 De celorganellen C1 
 6 Diffusie en osmose B2 
 7 Membranen en het transport van stoffen B2 
 8 Stevigheid door osmose B2 
 9 Celdeling E1, E2, F1 
 
BvJ 4b Thema 5 Evolutie  
 1 Evolutie A13, F1, F2, F4 
 2 Evolutie van de mens A13, F2 
 4 Het ontstaan van nieuwe soorten  A13, F1, F2 
 5 De ontwikkeling van het leven A13, C2, F2, F3, F4 
 6 Prokaryoten A13, B2, F3 
 7 Eukaryoten A13, B2, B3, F3 
             8 Enkele onderzoeksmethoden 
  

Leerstofomschrijving 
Biologie voor jou 4a vwo: Thema 2 cellen 
Biologie voor jou 4b vwo: Thema 5 BS 1,2 BS 4, t/m 8 
Biologie voor jou 5a vwo: Thema 1 Stofwisseling 
 

Werkwijze 

Klassikaal, 2-tallen, groepswerk 
 

Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

Bvj 4a T2 
Bvj 4b T5BS 1,2 BS 4 t/m 8 
Bvj 5a T1 

T S, i 90 4  8 BINAS 
Niet grafische 
rekenmachine 

 

 

 
Rooster :   

http://www.eindexamen.nl/


STUDIEPLANNER    vak: Biologie   klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Bvj 5a T1 BS 1 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 1 t/m 4 
 
 

1 
 
D-toets dlst. 1 
t/m 4 
 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Bvj 5a T1 BS 2 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 5 

3,4,5 
 
d-toetsT2 dlst. 5 
en 6 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Bvj 5a T1 BS 3 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 6 

6,7,8,12 
 
d-toets T2 dlst. 7 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Bvj 5a T1 BS 4 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 7en 8 
 

15, 16, 17, 18, 
19 
d-toets T2 dlst.8, 
9  

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Bvj 5a T1 BS5 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 9 
 

20, 21,22 
 
d-toets T2 
dlst.10 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Bvj 5a T1 BS6 
 
Herhalen Bvj 4b 
T5 BS 1,2 en 4 
 

25, 26,27,28 
 
d-toets T5 dlst. 1 
(niet 5,6 en 7) 
dlst 2 en 4 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Bvj 5a T1 BS6 
 
 
Herhalen Bvj 4b 
T5 BS 5,t/m 8 
 

29, 30, 31 
Diagnostische 
toets Bvj5a T1 
d-toets T5 dlst. 5 
t/m 10 
 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Uitloop en 
herhaling 
 

examenbundel 
 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 English  klas : 5 
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 C1 Advanced. (Council of Europe Level C1) : 

 Speaking 

 Listening 

 Writing 

 Reading en Use of English 
Zie onder Werkwijze. 
 
Let op:  
Eén van de examendata valt dit jaar tijdens de toetsweek P4:  
Speaking test op maandag 8 juni 2020 
Written test op zaterdag 13 juni 2020 
 

 
 
 
Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing. 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

Met behulp van het Complete Advanced Cambridge English student’s book werken we naar CP 5.1 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 9 

& 10 

T s,i 90 - - - 

 

 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pag 



STUDIEPLANNER   vak:Cambridge English klas : 5 
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 9, 

pp96,97,98 

   

week 36 
2 t/m 6 sep 

SB unit 9, 

pp99,100,101  

   

week 37 
9 t/m 13 sep 

SB unit 9, 

pp102,103,104 

   

week 38 
16 t/m 20 sep 

SB unit 9, 

pp104,105 

  di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

SB unit 10, 

pp106,107,108 

   

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

SB unit 10, 

pp109,110,111 

   

week 41 
7 t/m 11 okt 

SB unit 10, 

pp112,113 
  

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

SB unit 10, 

pp114,115/Revision 
  ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Revision,SB units 9 

& 10, pp116,117 
  

ma: huiswerk- en toetsvrij 
di: toetsvrij 
wo: lln vrij 

do: start toetsweek 
P1 

                             CP 5.1 Units 9 & 10: 

 SB pp 96-117 

week 45 
4 t/m 8 nov 

toetsweek  

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

 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 5 
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 + luistervaardigheid volgens de methode en met behulp van 
Cito luistermateriaal 
 

 
 
 
 

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

Toetsing: 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Na Klar Kapitel 
1&2 
 
Luistervaardigheid 
 
 

  
 

T 
 
 

         L 

S,i 
 
 

S,i 

45 
 
 

45 

2 
 
 
2 

5 
 
 
5 

- 
 
 
- 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 5 
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  
1-6)   
               Hör und 
lies mal! (Übung 7-
13 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

Het leerwerk 
Kapitel 1 zelf 
inplannen en 
over de weken 
verdelen. 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Kapitel 1 :  Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung  15-21) 
                 
Grammatik (Übung 
23-25) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Kapitel 1 : 
Grammatik (Übung 
26+27) 
                 Sprich 
mal (Übung 28-31 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

Diagnostische 
Luistertoets   

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

Kapitel 1 : Sprich 
mal (Übung 32 of 
33+35) 
                 Schreib 
mal  (Übung 
37,38,39) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

 di: verkort rooster 



week 39 
23 t/m 27 sep 

Kapitel 1 :  Schreib 
mal  (Übung 41,42) 
                  
Examentraining 
(Übung 45-48) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

Leerwerk Kapitel 
1 afronden 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Kapitel 2: Sieh und 
Lies mal ! (Übung 1 
-5) 

 

Leren: Redemittel  
blz 29, 31 en 
36/37 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr.11, 
12,13,14,15,17,22 
en  
           Wörter blz 
34, 35 en 37 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 
(Textbuch blz 34 
t/m 37) en 
Toolbox 

Het leerwerk 
Kapitel 2 zelf 
inplannen en 
over de weken 
verdelen en na 
de 
herfstvakantie 
afronden. 
 
 
 
 

Diagnostische 
Luistertoets   

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Kapitel 2:  Hör und 
lies mal! (Übung 6-
12) 
                Sieh und 
Lies mal ! (Übung 
14+15) 

 

Leren: Redemittel  
blz 29, 31 en 
36/37 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr.11, 
12,13,14,15,17,22 
en  
           Wörter blz 
34, 35 en 37 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 
(Textbuch blz 34 
t/m 37) en 
Toolbox 

SE 
Luistertoets                    

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Kapitel 2 : 
Grammatik (Übung 
22-23) 
                 Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung 19+20) 

 
 

Leren: Redemittel  
blz 29, 31 en 
36/37 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr.11, 
12,13,14,15,17,22 
en  
           Wörter blz 
34, 35 en 37 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 

                    ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstavakantie  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 :5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 25 
Aantal slu : 45 

 

Leerdoelen (Domein D: Markt) 
• met voorbeelden uitleggen op welke wijze consumenten een maximaal verschil 
nastreven tussen de te betalen prijs en de betalingsbereidheid (de prijs die de 
consument maximaal bereid is te betalen) en dit grafisch onderbouwen; 
 
• aantonen dat marktevenwicht (prijs en hoeveelheid) ontstaat als vraag en aanbod 
aan elkaar gelijk zijn en dit zowel grafisch als rekenkundig onderbouwen; 
 
• uitleggen dat de omzet wordt verkregen door de prijs te vermenigvuldigen met de 
hoeveelheid en dit zowel grafisch als rekenkundig onderbouwen; 
 
• voorbeelden geven van factoren waardoor de vraag- en aanbodcurve kunnen 
veranderen en dit zowel grafisch als rekenkundig onderbouwen; 
 
• het vraaggedrag van consumenten bij prijsveranderingen en 
inkomensveranderingen aantonen en dit onderbouwen met een berekening waarin 
dit in de prijselasticiteit en inkomenselasticiteit (beide segmentelasticiteit) tot 
uitdrukking komt; 
 
• effecten van substitutie en complementariteit van goederen op het koopgedrag 
verhelderen en onderbouwen met een berekening aan de hand van de kruislingse 
elasticiteit; 
 
• voorbeelden geven van normale, inferieure en luxe goederen en de relatie 
aantonen tussen de aard van deze goederen en de hoogte van de prijselasticiteit 
en/of de inkomenselasticiteit; 
 
• voorbeelden geven van vaste en variabele kosten en verklaren dat een producent 
winst maakt als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten en dit zowel grafisch als 
rekenkundig onderbouwen; 
 
• verklaren dat de totale winst maximaal is indien de marginale kosten en de 
marginale opbrengsten aan elkaar gelijk zijn en dit grafisch onderbouwen; 
 
• toelichten dat uitbreiding van productie winstgevend/verliesgevend is voor een 
producent wanneer de marginale kosten lager/hoger zijn dan de marginale 
opbrengsten en dit grafisch 
onderbouwen. 



STUDIEPLANNER    vak: Economie  klas :5 
tweede fase 

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

Leerstofomschrijving (M-A) 
Praktische Economie voor de Tweede Fase Module 2 – Vraag en aanbod 
 
H1: De vraag naar producten      
H2: Het aanbod van producten    
H3: Prijsvorming 
VC: De arbeidsmarkt/innovatie 

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

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 2: 

 Vraag en aanbod  
 
 

 
T 

 
S, I 

 
90 

 
1 

 
8 

 
Rekenmachine 

(geen grafische) 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

STUDIEPLANNER    vak: Economie   klas :5 
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 module 2 
H1: 1.1 en 1.2 

H1 : 1 t/m 7 (O) H1 : 1 t/m 7 (O)  

week 36 
2 t/m 6 sep 

H1: 1.3 H1: 8 t/m 20 (O) 
H1: 27 t/m 31 (T) 

H1: 8 t/m 20 (O) 
H1: 27 t/m 31 (T) 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

H1: 1.4 
 
H1: Test jezelf  

H1: 21 t/m 26 (O) 
H1: 32 t/m 38 (T) 
E-module 

H1: 21 t/m 26 (O) 
 
E-module 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

H2: 2.1 t/m 2.3 H2: 1 t/m 15 (O) H2: 1 t/m 15 (O) 
H1: 32 t/m 38 (T) 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H2: 2.4 en 2.5 H2: 16 t/m 27 (O) 
H2: 28 t/m 34 (T) 

H2: 16 t/m 27 (O) 
 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

H2: Test jezelf 
H3: 3.1 

E-module 
H3: 1 t/m 3 (O) 

E-module 
H3: 1 t/m 3 (O) 
H2: 28 t/m 34 (T) 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

H3: 3.2 
 
H3: Test jezelf 

H3: 4 t/m 6 (O) 
H3: 7 t/m 11 (T) 
E-module 

H3: 4 t/m 6 (O) 
H3: 7 t/m 11 (T) 
E-module 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

VC Zie les Opdrachten VC 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: Engels  klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : circa 13 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
In deze periode werken jullie aan de 4 vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven aan de 
hand van de volgende onderdelen – zie onder Werkwijze. 
 
Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing.  
 

Werkwijze 

 Leesvaardigheid: extensief lezen aan de hand van L&M VWO Engels examentraining.  
Om een uitgebreidere vocabulaire op te bouwen en op deze manier zowel lees- als 
schrijfvaardigheid te ondersteunen, leer je vocabulaire uit  L&M VWO Engels examentraining (plus 
aanvullend). Per periode wordt telkens door de docent aangegeven wat er geleerd moet worden.  

 Kijk- en Luistervaardigheid: een aantal keren oefenen  met een nader te bepalen Kijk -en 
Luistertoets voor het SE Luistervaardigheid (periode 3). 

 Spreekvaardigheid: in de loop van dit schooljaar oefenen we met spreekvaardigheidstraining. 
Toetsing vindt plaats tijdens de les. 

 Schrijfvaardigheid: in de 3e periode van dit jaar oefenen we schrijfvaardigheid in combinatie met 
literatuur. Voor het leren schrijven in correct Engels gebruiken we ‘My Grammar Lab’. Gemaakte 
oefeningen bij de te bestuderen hoofdstukken kun je (zelfstandig) nakijken m.b.v. de key. Ben je 
klaar voor het einde van de periode? Neem dan een Engels leesboek mee naar de les. 

 Letterkunde: het lezen/luisteren van Engelstalige literatuur. Deze 1e periode bekijken we een 
filmversie  van het toneelstuk ‘Hamlet’ van William Shakespeare en verdiepen we ons in zijn werk 
en zijn tijd. De volgende periode besteden we aan het lezen/luisteren van ‘The Kite Runner’ van 
Khaled Hosseini en in periode 4 lezen we een kort werk van Zadie Smith, ‘The Embassy of 
Cambodia’ (met aanvullend materiaal van Youtube (Kuwait Beauty Vlogger, evt.’This is America’ 
van Childish Gambino)). 

 

Toetsing  
 

T 5.1: onderwerp soort vorm Duur 

(min) 

OR 

(Weging) 

% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

- L&M bundel 2019 of 2018 

 Goed doorlezen: 

 veelgebruikte  

        formuleringen in 

        meerkeuzevragen  

achterin het boek 

 Leren E-N:  

Vocabulaire VWO examen 

2016 tijdvakken l en ll 

- MGL modules 7, 8, 12 & 14  

- Shakespeare module 

T s,i 90 1 7,5      geen 

 
 



STUDIEPLANNER   Vak: Engels  klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 

26 t/m 30 aug 

Uitleg 

studiewijzer 

   

week 36 
2 t/m 6 sep 

Introductieles 

Hamlet. 

Materiaal wordt 

gedeeld. 

 

MGL module 7 

Review 

  

Vervolg Hamlet 

 

 

week 37 

9 t/m 13 sep 

Grammar 

 

MGL module 8 

Review 

  

Hamlet 

 

 

week 38 

16 t/m 20 sep 

Grammar 

 

MGL module 12 

Review 

 di: verkort rooster 

Hamlet 

 

 

week 39 

23 t/m 27 sep 

Grammar 

 

MGL module 14 

Review 

  

Hamlet 

 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Grammar L&M Bundel en 

MGL herhalen 

  

Hamlet 

 

 

week 41 

7 t/m 11 okt 

KLT oefenen 

 

 

 

 

Hamlet 

 
 

week 42 

14 t/m 18 okt 

Hamlet L&M Bundel en 

MGL herhalen 
 ma: verkort rooster 

Afronden Hamlet  Evt. KLT 

oefenen 

week 43 

21 t/m 25 okt 
herfstvakantie 

 

week 44 

28 okt t/m 1 nov 

Stof herhalen   
ma: huiswerk- en toetsvrij 

di: toetsvrij 

wo: lln vrij 

do: start toetsweek P1 
do, vrij toetsweek 

week 45 

4 t/m 8 nov 

 

toetsweek 
 

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

 



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas : 5 

tweede fase 

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

 
 
Algemeen : 
Aantal lessen : ca. 16 
Aantal slu  : 40 
 
Leerdoelen 
Kennis nemen van enkele theorieën over 
de ethiek, er zelfstandig over leren 
nadenken en een beargumenteerd 
standpunt leren innemen.  
 
Leerstofomschrijving 

 H2 Cogito: Ethiek  
o paragraaf 1 Het Goede Leven 
o paragraaf 2 Het geluk, de plicht en de deugd 
o Tekst ‘De biologische moraal’ 

 Aantekeningen en stencils Ethiek  
 
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 

Ethiek 
 

T i,s 60 min * 7,5 

Schriftelijke argumentatie en 
besprekingen korte tekst of casus ** 

PO i,s 15 min * 5 

 
*cijfer voor het OR is hetzelfde als het doorlopende SE-cijfer, inclusief de resultaten uit 
klas 4 
** Lever de opdracht op papier en op de ELO op tijd in (uiterlijk in de laatste filosofieles 
van de betreffende week; zie het weekrooster op de volgende pagina); als je te laat bent, 
gaat er per dag een heel punt van het cijfer af. 
 
 
 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas : 5 
tweede fase 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Inleiding Ethiek WB: 1-3, 16  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Normen, waarden en 
Deugden 

WB: 4-7  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Geluk & het Utilitarisme WB: 8, 10, 11,   

week 38 
16 t/m 20 sep 

Peter Singer: modern 
Utilitarisme 

WB: 9 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Kant & de plichtethiek WB: 12, 13  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Vervolg Kant WB: 14  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Aristoteles en de 
deugdethiek 

WB: 15, 17, 18 
 
Deadline: PO 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 



 
Programma van toetsing en afsluiting                                             
GESCHIEDENIS 

2019-2020 
Leerjaar 5 

 
1. Methode 

 Venner, J., e.a., Feniks VWO, overzicht van de geschiedenis (Amersfoort 2012), 
ISBN 978 90 06 46491 7 

 Katern Diachroon Thema (door docent verstrekt) 
 

 
2. Leerstof en toetsing 

per. 
 

domein en onderwerp  soort vorm duur 
(min) 

weging 
OR  

% 
SE 

1 
 
 

Domeinen A, B, C en D 
Tijd van Wereldoorlogen 
Thema VI Verkiezingsposters 
 

 
* 
* 

    

2 
 
 

Domeinen A, B, C en D 
Tijd van Wereldoorlogen 
Thema VI Verkiezingsposters 
 
Tijd van televisie en computer 

 
T 

PO 
 
* 
 

 
s,i 
s,g 

 
90 
20 
slu 

 
** 
** 

 
5 
5 

3 Domeinen A, B en C 
Tijd van televisie en computer 
Thema Gezongen Geschiedenis 
 

 
T 
* 

 
s,i 

 
90 

 
** 
 

 
5 

4 
 
 

Domeinen A en C 
Thema Diachroon Thema 
Thema Gezongen Geschiedenis 
 
 
 
 

 
T 

PO 

 
s,i 

m,g 

 
90 
20 
slu 

 
** 
** 

 
10 
5 

 
3. Toelichting 
* De in deze periode behandelde stof wordt in de volgende periode getoetst. 
** Het rapportcijfer is in elke periode gelijk aan het schoolexamencijfer. Dit betekent dat het 

rapportcijfer berekend wordt uit de schoolexamencijfers van zowel leerjaar 4 als leerjaar 
5, volgens de aan deze cijfers gekoppelde percentages van het schoolexamen. 

 Voor een precieze omschrijving van de leerstof wordt verwezen naar de desbetreffende 
studiewijzer. 

 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks   klas: 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 30 
Aantal slu : 50 
 
Leerdoelen 
 

- Teksten vertalen uit Vele steden, vele mensen 
- De bijbehorende grammatica bestuderen 
- Woorden leren 
- Scanderen 

 
Leerstofomschrijving 
 

- Vele steden, vele mensen, hoofdstuk 1 t/m 6 (t/m blz. 71) 
 
 

Werkwijze  
 

- In de les (in groepjes of zelfstandig) en thuis worden teksten vertaald en 
vragen daarbij gemaakt. 

- Klassikaal wordt het gemaakte werk besproken en wordt er (grammaticale) 
uitleg gegeven. 

- Woorden en grammatica worden zelfstandig bestudeerd. 
- Er wordt geoefend met het scanderen van dactylische hexameters. 

 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE stof mee te nemen 
hulpmiddelen 

SO AT s,i 20 0,5 1,25 SO woorden Logos H2 Homeros 579-784 geen 

SO AT s,i 20 0,5 1,25 SO Scanderen H18 geen 

vertaalopgave T s,i 45 2 5 passage Odyssee woordenboek 

teksttoets T s,i 90 2 5 Vele steden, vele mensen, 
hoofdstuk 1 t/m 6 (t/m blz. 71) 

woordenboek 

  
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks   klas: 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

weu brugklaskamp    

week 36 
2 t/m 6 sep 

H1, H2 en H3 (NL) 
scanderen 

vertalen 
woorden leren 
scanderen 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

H4 127 t/m 165 
scanderen 

vertalen 
woorden leren 
scanderen 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

H4 166 t/m 197 
scanderen 

vertalen 
woorden leren 
scanderen 

SO woorden 
Logos H2 
Homeros  
579-784 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H5 256 t/m 284 
scanderen 

vertalen 
scanderen 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

H5 285 t/m 320 vertalen 
 

SO scanderen 
H18 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

H5 321 t/m 369 vertalen 
 

vertaalopgave 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

H6 343 t/m 370 vertalen 
 

 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: KCV   klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16 
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen 
Kennis van de natuurfilosofie en de ethische filosofie in de Oudheid 
- Begrijpen van klassieke teksten in vertaling 
- Verbanden kunnen leggen tussen verschillende filosofiestromingen 
- Een filosofie stroming kunnen plaatsen in historische context 
 
 
Leerstofomschrijving 
 

Aan de hand van Synopsis H12, 13 & 14 en aanvullend lesmateriaal wordt de filosofie in de 
Oudheid behandeld. 
 
 

Werkwijze 
De lessen bestaan uit uitleg en opdrachten die tijdens of na de les gemaakt dienen te 
worden. 
 
Leerlingen maken in groepjes een handleiding voor een ‘echt gelukkig leven’. Deze 
handleiding neemt de vorm aan een populair-wetenschappelijk artikel voor een 
magazine als bijvoorbeeld de Quest.  
 
Leerlingen werken deze periode aan het portfolio. Na periode 2 dient deze volledig te 
worden ingeleverd. 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Toets filosofie 
 

PO handleiding tot 
een gelukkig leven 

T 
 
PO 

S,i  
 

S,g 

60 
 

- 

1 
 

1 

2,5 
 

2,5 

pen 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: KCV   klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Lees: 12.1 en 
12.2 (p. 167-175) 
 
 
Lees 12.3 

Opdracht 12.1 
Hesiodus WBB 
p. 90-92 (PF) 
 
Opdracht 12.1 
Pandora WBB p. 
92-93 (PF) 
 
Huiswerk: 
Opdracht 12.3 
WBB p. 96 

Portfolio (PF) 
 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Bespreek 
opdracht 12.3  
PP De Milesiërs 
 
 

Opdracht over 
de 
natuurfilosofen 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Lees 13.1-5 p. 
181-190 
 
 
Lees 13.7 en 13.8 
p. 192-194 

Opdracht 13.1, 2 
en 3 WBB p. 
107 
 
Opdracht 13.7 
praktische 
opdracht 4 
Alcibiades WBB 
p. 113 (PF) 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Lees 14.1-3 p. 
201-204 
 
Film kijken Matrix 

Opdracht 
grotvergelijking 
WBB p. 133 
(PF) 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Lees 14.5 Stoa 
 
Film kijken Alain 
de Botton Seneca 

Opdracht 14.5 
WBB p. 139 
(PF) 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Lees 14.6 
Epicurus  
 
Film kijken Alain 
de Botton 
Epicurus 

Opdracht 14.6 
WBB p. 140 
(PF) 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Werken aan PO   
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

uitloop   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: Latijnse Taal en Cultuur klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 33 
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen 

1. Bestudering van de teksten van Seneca op 4 niveaus: taal, inhoud, achtergrond, eigen receptie. 
2. Verdiepen van grammaticale kennis ter voorbereiding op het eindexamen 

 
Leerstofomschrijving 
1. Filosofie als Levenskunst: H1, H3, H4, H6, H7, H8 (pag. 80-85), H15, H16 (de nummers van H16 
die in de aantekeningen bij de teksten genoemd worden, worden bekend voorondersteld bij de toets) 
2. Kleine Latijnse grammatica (KLG)  : KLG 1 paragrafen 77 t/m 92 + document ‘oefening 
‘basiswerkwoordsvormen KLG’, KLG 2 paragrafen 162 t/m 175 + document ‘oefenzinnen participium’ 
3. Roma Aeterna Capitulum (RAC) XXXVI 
 

Werkwijze 

1. De teksten worden zowel thuis als in de les voorbereid. 
2. De teksten worden in de les besproken. 
3.  Aan het eind van de periode vindt een toets plaats met daarin de volgende onderdelen:  
a. grammaticale en inhoudelijke vragen over de onder 1 bij leerstofomschrijving opgegeven stof. 
b. het vertalen van een ongelezen stuk Seneca 
c. KLG/RAC XXXVI. Dit onderdeel vervalt als beide SO’s voldoende zijn. 
5. Twee SO’s KLG/RAC XXXVI die 10% van het toetscijfer vormen 
6. Huiswerk wordt gecontroleerd. Het niet maken van huiswerk wordt genoteerd en na twee keer niet 
maken zonder geldige reden en zonder een briefje van thuis moet de leerling op een door de docent 
te bepalen uur nakomen of een extra opdracht maken 
 

Toetsing 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Twee SO’s 
KLG/RAC 
XXXVI 

SO schriftelijk 15 2.5 2.5% geen 

Leerstof 
Seneca 
(50%) + 
Vertaling 
Seneca 
(50%) 

T schriftelijk 120 10 10% Woordenboek 
Latijn-Nederlands 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Latijnse Taal en Cultuur klas :5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Inleiding Stoa en 
Seneca, H1 

Lezen H1   

week 36 
2 t/m 6 sep 

Inleiding Stoa en 
Seneca, H3, 
Latijnse tekst H4 
a ,b ,c 
 

Lezen H3, maken en 
herhalen Latijnse 
teksten 
Leren KLG par. 
77,78,79 + oef. 
laudare, monere 
Leren RAC r.1-60 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Latijnse tekst H4 
a ,b ,c 
 

maken en herhalen 
Latijnse teksten 
Leren KLG par. 
80t/m 86 + oef. 
regere, audire 
Leren RAC r.61-120 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Latijnse tekst H4 
d, e + pag. 50-55 
 

Lezen pag.50,55, 
maken en herhalen 
Latijnse teksten 
Leren KLG par. 87 
t/m 92+ oef. 
deponentia en 
onregelmatige ww. 
Leren RAC r.121-
184 

17 -09 SO 
KLG1+ 
RAC XXXVI 
r.1-184 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H6 + Latijnse 
tekst H7 a, b, c 
 

Lezen H6, maken en 
herhalen Latijnse 
teksten Leren KLG 
par. 162 t/m 167 + 
oef.part. Opdr. 1 
Leren RAC r.184-
244 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Latijnse tekst H7 
d, e, f + pag. 75-
79  
 

Lezen pag.75-79, 
maken en herhalen 
Latijnse teksten 
Leren KLG par. 168 
t/m 173 + oef.part. 
Opdr.1 
Leren RAC r.245-
305 

  

week 41 
7 t/m 11 okt H8 pag. 80-82 + 

Latijnse tekst a,b 
+ pag. 84,85 
 

Lezen pag.80-82, 
84,84, maken en 
herhalen Latijnse 
teksten Leren KLG 
par. 174 t/m 175 + 
oef.part. Opdr.2 
Leren RAC r.305-
370 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

buffer  

14-10 SO 
KLG2+ 
RAC XXXVI 
r.185-370 

ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

ma,di : buffer 
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: KCV   klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16 
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen 
Kennis van de natuurfilosofie en de ethische filosofie in de Oudheid 
- Begrijpen van klassieke teksten in vertaling 
- Verbanden kunnen leggen tussen verschillende filosofiestromingen 
- Een filosofie stroming kunnen plaatsen in historische context 
 
 
Leerstofomschrijving 
 

Aan de hand van Synopsis H12, 13 & 14 en aanvullend lesmateriaal wordt de filosofie in de 
Oudheid behandeld. 
 
 

Werkwijze 
De lessen bestaan uit uitleg en opdrachten die tijdens of na de les gemaakt dienen te 
worden. 
 
Leerlingen maken in groepjes een handleiding voor een ‘echt gelukkig leven’. Deze 
handleiding neemt de vorm aan een populair-wetenschappelijk artikel voor een 
magazine als bijvoorbeeld de Quest.  
 
Leerlingen werken deze periode aan het portfolio. Na periode 2 dient deze volledig te 
worden ingeleverd. 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Toets filosofie 
 

PO handleiding tot 
een gelukkig leven 

T 
 
PO 

S,i  
 

S,g 

60 
 

- 

1 
 

1 

2,5 
 

2,5 

pen 
 
 

n.v.t. 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: KCV   klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Lees: 12.1 en 
12.2 (p. 167-175) 
 
 
Lees 12.3 

Opdracht 12.1 
Hesiodus WBB 
p. 90-92 (PF) 
 
Opdracht 12.1 
Pandora WBB p. 
92-93 (PF) 
 
Huiswerk: 
Opdracht 12.3 
WBB p. 96 

Portfolio (PF) 
 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Bespreek 
opdracht 12.3  
PP De Milesiërs 
 
 

Opdracht over 
de 
natuurfilosofen 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Lees 13.1-5 p. 
181-190 
 
 
Lees 13.7 en 13.8 
p. 192-194 

Opdracht 13.1, 2 
en 3 WBB p. 
107 
 
Opdracht 13.7 
praktische 
opdracht 4 
Alcibiades WBB 
p. 113 (PF) 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Lees 14.1-3 p. 
201-204 
 
Film kijken Matrix 

Opdracht 
grotvergelijking 
WBB p. 133 
(PF) 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Lees 14.5 Stoa 
 
Film kijken Alain 
de Botton Seneca 

Opdracht 14.5 
WBB p. 139 
(PF) 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Lees 14.6 
Epicurus  
 
Film kijken Alain 
de Botton 
Epicurus 

Opdracht 14.6 
WBB p. 140 
(PF) 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Werken aan PO   
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

uitloop   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: Maatschappijwetenschappen  klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  3 
Aantal slu  :  40 

 

Leerdoelen 
Alle stof van hoofdstuk 12 [politiek] en 13 [binding en natievorming] van boek 3 
maatschappijwetenschappen en de eerdere stof waarnaar in deze hoofdstukken verwezen 
worden, kennen, kunnen toepassen in bekende en onbekende maatschappelijke situaties en 
constructief over na kunnen denken en (nieuwe) oplossingen kunnen bedenken. 
 

Leerstofomschrijving 
Hoofdstuk 12 en 13 van Seneca maatschappijwetenschappen Vwo lesboek en 
opdrachtenboek deel 3. De delen 1 en 2 dienen als naslagmateriaal. 
Hoofd en kernconcepten. 
 
 

Werkwijze 

1e les – dinsdagmiddag 7e: Les in collegevorm (luisteren, vragen stellen en zelf 
aantekeningen maken) 
2e en 3e les – vrijdagmiddag 7e en 8e: 

1. Uitloop les in collegevorm + verwerking (samenvatten, 
lezen, leren)  

2. Les in werkcollegevorm: Gemaakte opdracht bespreken 
en nieuwopdracht maken in groepjes. 

3. Afronding onderwerp, inclusief facultatief: meme over 
het onderwerp: iedere week andere leerling. 

Het blokuur op vrijdag start om 14.15 en we werken door tot 15.45. 
 
Verplichting van jullie kant:  

1. Boeken en schrift bij je 
2. aantekeningen maken in schrift/map 
3. voor vrijdaglessen de opdracht maken. 
4. Leren 

 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

H12 en 13 
Seneca 

T S,i 90 Zie pta 12,5 basis 
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER  vak: Maatschappijwetenschappen  klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

H12.1 Lezen H12.2 
Maken opdr. 4 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

H12.2 Leren H12.2 
Maken opdr.7 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

H12.3 en 12.4 Leren H12.3  en 
H12.4 
Maken opdr. 18 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

H12.4 en 12.5 Leren H12.4 en 
H12.5 
Maken opdr.  19 
en 20 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H13.1 Leren H13.1 
Maken opdr. 3 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

H13.2 Leren H13.2 
Maken opdr. 8 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

H13.3 
Leren H13.3 
Maken opdr. 13 

 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

H13.4 
Leren H13.4 
Maken opdr. 19 

 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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : +-24  
Aantal slu  : +- 50 
 

Leerdoelen 
 

Hoofdstuk 7 
Algemeen: De kandidaat kan in contexten fysische eigenschappen van stoffen en materialen 
beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van 
deeltjesmodellen. 

Bekend verondersteld: 
De kandidaat kan: 

 eenvoudige berekeningen6 maken met de volgende formule:  

De kandidaat kent: 

- de volgende vakbegrippen:  - molecuul, atoom. 

 
Specificatie - De kandidaat kan: 

1. Het moleculaire model van een ideaal gas gebruiken bij het verklaren van 

eigenschappen van gassen. 
• Het verband tussen druk, volume en temperatuur van een gas. 
• Vakbegrippen: barometer, manometer, ideaal gas. 

2. het moleculaire model van materie gebruiken bij het verklaren van fasen en 

faseovergangen,  

 vakbegrippen: gas, vloeistof, vaste stof, smelten, stollen, verdampen, 

condenseren, sublimeren;  

3. warmtetransport verklaren met behulp van materiemodellen,  

 het verband tussen de warmtestroom en de thermische geleidbaarheid van een stof uitleggen en 

eenvoudige berekeningen6 aan de warmtestroom7 maken;  

 vakbegrippen: geleiding, stroming, straling;  

 minimaal in de context: energiebesparing door isolatie;  

4. temperatuurveranderingen van een stof beschrijven als gevolg van het toe- of afvoeren 

van warmte,  

 temperatuur beschrijven in termen van beweging van deeltjes en uitleggen dat er 

een absoluut nulpunt bestaat;  

 soortelijke warmte als stofeigenschap;  

 omrekenen van graden Celsius naar kelvin en omgekeerd;  

5. het verband tussen de dichtheid en de soortelijke warmte bij metalen beschrijven en 

verklaren,  

 vakbegrip: atomaire massa;  

6. het verband tussen de warmtegeleiding en elektrische geleiding bij metalen beschrijven 

en verklaren,  

 vakbegrip: geleidingselektron;  

7. spanning-rekdiagrammen interpreteren in termen van elastische en plastische 

vervorming en berekeningen maken aan elastische vervormingen,  

 vakbegrip: treksterkte8. 

 



6 Een eenvoudige berekening is een berekening met maximaal twee denkstappen 
7 Onder warmtestroom wordt verstaan: de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door 
een wand gaat. Hierbij mag de invloed van de luchtlagen aan weerszijden van de wand 
verwaarloosd worden. 
8 De treksterkte is de spanning waarbij een draad of staaf gaat vloeien 

 
De volgende formules horen bij deze specificaties 

                                  

                      

 

Hoofstuk 4.4 & 8: 

1 cirkelbewegingen met constante baansnelheid analyseren. 
● berekeningen maken aan de middelpuntzoekende kracht alleen in situaties waarin slechts 

één kracht de rol van middelpuntzoekende kracht heeft 
● vakbegrippen: omlooptijd, baanstraal, baansnelheid 

2 bewegingen van voorwerpen in een gravitatieveld analyseren met behulp van de 
gravitatiekracht en de gravitatie-energie. 
● aan de hand van een numeriek model de bewegingen van planeten, kometen en andere 

hemlellichamen analyseren 
● het verband toepassen tussen ontsnappingssnelheid en de massa en straal van een 
hemellichaam 
● uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de 
straal van de planeet 
● vakbegrippen: gravitatiewisselwerking, ellipsbaan, geostationaire baan 
● minimaal in de contexten: maan, planeet, satelliet 

 De volgende formules horen bij deze specificatie: 

 

 

 

 

 

 
Leerstofomschrijving 
 

H7: Materialen: Deeltjesmodel, lichte en sterke materialen , energie en warmte 
transport 
H4.4 & 8:Zonnestelsel, Cirkelbanen, gravitatiekracht, gravitatie-energie 
 

Werkwijze 

 
De theorie bestudeer je grotendeels zelfstandig. Waar nodig wordt extra uitleg gegeven. De opgaven 
uit het boek maak je over het algemeen thuis. 
In de les worden moeilijke opgaven besproken. In de les wordt daarnaast ruimte gegeven om 
zelfstandig aan de opgaven te werken en vragen te stellen.  
 
 
 
 
 



Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 7 
paragraaf 1, 2, 3, 
5 & 6 
Hoofdstuk 4 
paragraaf 4.4 
Hoofdstuk 8 
paragraaf 1 t/m 5 
Materialen: 
eigenschappen 
en 
deeltjesmodellen; 
Cirkelbanen en 
gravitatiekracht 

T s,i 90 9 9 Binas 
Rekenmachine 
(niet grafisch) 

 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Natuurkunde klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

7.1 Fasen en 
dichtheid 

A: 4 t/m 5 
B: 6 t/m 10 
C: 11 t/m 12 
D: 13 t/m 14 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

7.2 Warmte 
 
 
 
7.3 
Warmtetransport  

A: 16 
B: 17 t/m 21 
C 22 t/m 25 
D: 26 
 
A: 28 
B: 29 t/m 31 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

7.3  
Warmtetransport 
 
7.5 Vervorming 

C: 32 t/m 35 
D: 36 t/m 37 
 
A: 49 t/m 50 
B: 51 t/m 53 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

7.5 Vervorming 
 
 
4.4 
Cirkelbewegingen 

B: 54 t/m 55 
C: 56 t/m 57 
D: 58 
 
A: 49 t/m 50 
B: 51 t/m 58 
C: 59 t/m 62 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

4.4 
Cirkelbewegingen 
 
 
8.1 Gravitatie 

C: 63 t/m 64 
D: 65 
 
A: 4 t/m 5 
B: 6 t/m 10 
C: 11 t/m 15 
D 16 t/m 17 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

8.2 Banen in een 
gravitatieveld 

A: 19 t/m 21 
B: 22 t/m 25 
C: 26 t/m 28 
D: 29 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

8.3 Gravitatie-
energie 
 
 
8.4 Toepassingen 
in de ruimtevaart 

A: 31 t/m 33 
B: 34 t/m 48 
C: 40 t/m 41 
D: 42 t/m 43 
 
 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

8.4 Toepassingen 
in de ruimtevaart 
 
 
afsluiting 

A: 45 t/m 48 
B: 49 t/m 51 
C: 52 t/m 55 
D:56 
 
57 t/m 62 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Afsluiting 
 

do, vr 
toetsweek 

63 t/m 67 
 

do, vr 
toetsweek 

 
do, vr 

toetsweek 

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

week 45 toetsweek toetsweek toetsweek  



4 t/m 8 nov 
 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc. 
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Nederlands    klas: 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen :  
 
Aantal lessen : 23 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 

 Het toepassen van correcte spelling 

 Het uitbreiden van de woordenschat 

 Het toepassen van correcte en zorgvuldige formuleringen 

 Kennis van en inzicht in de literatuurgeschiedenis en de literatuur van de 
middeleeuwen 

 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers Groningen 2014: 

 Module Formuleren 

 Module Spellen 

 Module Woordenschat, hoofdstuk 1 
 
Literatuurgeschiedenis en leesdossier - J.A. Dautzenberg: hoofstuk 1: 
‘middeleeuwen’ (toetsing volgt in periode 2) 
 
Reader / materiaal verstrekt door de docent 
 
 
 

Werkwijze 

 
Individuele uitwerking van opdrachten gevolgd door klassikale bespreking 
Groepswerk 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

spellen, 
formuleren, 
wrd.schat 

T S,i 90 3 15 - 
 

 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Ne   klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

NN Spelling 
 
 
NN formuleren: 
Dubbelop t/m 
geen symmetrie 
Blz. 181-182 
 
DAU: 
middeleeuwen 

Instaptoets en 
bespreking 
 
Opdr. 18.1 en 2 
 
 
 
 

Instaptoets 
 
 
Leren blz. 175-
177: par 1.1 en 
1.2 
 
 
Bestuderen 
par 3: 
historische 
achtergrond 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

NN Spelling: 
Werkwoorden 
Blz. 215-219 
Pr. woorden 
(links) 
 
NN Formuleren 
Incongruentie t/m 
geen symmetrie 
 
DAU: 
middeleeuwen 

Opdr. 216.1 t/m 
219.12 
 
 
 
 
Opdr. 182.3 en 
183.4 
 
 
Informatie 
historische 
leeslijst en 
presentatie p.3 

Leren blz 215 
en 216 
 
 
 
 
Leren blz. 177 
–181: par 1.3 
t/m 1.9 
 
Bestuderen 
par 4: 
beeldende 
kunst en 
muziek 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

NN Spelling: 
Hoofdletters, 
leestekens, 
meervoud en 
verkl.w. blz. 192-
194 
Pr. Woorden 
(midden) 
 
NN Formuleren: 
Uitdrukkingen blz. 
195-198 
 
DAU: 
middeleeuwen 

Opdr. 221.13 
t/m 224.18 
 
 
 
 
 
 
 
Opdr. 195.12 
t/m 198.24 

Leren blz. 220, 
221, 223 
 
 
 
 
 
 
 
Leren blz. 195 
en de 
oefeningen 
 
Bestuderen 
par 5: literatuur 
en taal 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

NN Spelling 
Samenstellingen, 
tekens blz. 225-
232 
Pr. Woorden 
(rechts) 
 
NN Formuleren 
Beeldspraak blz. 
199-204 
 

Opdr. 227.19 
t/m 232.29 en 
236.34 
 
 
 
 
Opdr. 201.26 
t/m 203.36 

 
 
 
 
 
 
 
Leren blz. 199-
201 en de 
oefeningen 
 

di: verkort rooster 



DAU 
middeleeuwen 

Bestuderen 
par. 6: 
ridderroman 

week 39 
23 t/m 27 sep 

NN 
Woordenschat 
Griekse en 
Latijnse woorden 
blz. 241-243 
 
NN formuleren 
Stijlfiguren blz. 
205-211 
 
DAU 
middeleeuwen 

Opdr. 241.1 t/m 
243.4 
 
 
 
 
Opdr. 209.38 
t/m 209.43 

Uitdelen 
woordenlijsten 
 
 
 
 
Leren blz. 205-
208 en de 
oefeningen 
 
Bestuderen 
par 7: Van den 
vos Reynaerde 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

NN 
Woordenschat 
Psychologie en 
filosofie; natuur 
en milieu blz. 
244-249 
 
DAU 
middeleeuwen 

Opdr. 245.6, 
246.7, 248.10 
en 11 

Woorden leren 
 
 
 
 
 
 
Bestuderen 
par. 8 en 9 Het 
lied en het 
toneel 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

NN 
Woordenschat 
Europa; migratie 
en integratie blz. 
250-255 
 
NN Formuleren  
D-toets 
 
DAU 
middeleeuwen 

Opdr. 251.14 en 
15, 254.18 en 
19 
 
 
D-toets 

Woorden leren 
 
 
 
 
Bespreking D-
toets 
 
Bestuderen 
par 10 
Buitenlandse 
literatuur 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Herhalen 
toetsstof Spellen, 
Formuleren en 
Woordenschat 

  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 : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Sound Design 
H1 
 
 

§ 1.1 tm 1.3 opg 1-5 (sample) 
§ 1.4 tm 1.6 opg 6 
 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

H2 § 2.2 (samen) opg 7 samen 
 
§ 2.3 (blz 34: theorie samen, opg 10 
en 13 samen), mkn tm opg 13 
 
§ 2.4 (blz 40: opg 14 samen), mkn 
tm opg 17 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

H2 
 
 
 
 
 
 

§ 2.5 (blz 44: opg 18 samen), mkn 
tm opg 18 
 
§ 2.6 (blz 46: opg  19, 23 samen), 
mkn tm opg 20 
 
§ 2.6 (blz 46: opg  23 samen) mkn 
tm opg 24 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

H3 
 
 
 
 
 
H4 

§3.1 en 3.2 (blz 51: opg 25 samen), 
mkn opg 26 
 

§3.3 (blz 58: theorie les opg/vraag 
27 vervalt) 
 
§4.1 (blz 65: samen opg 28, 30), 
mkn 28-30. 

 di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

 Werken aan je presentatie 
 

  

week 40 
30 sep t/m 4 
okt 

 Werken aan je presentatie   

week 41 
7 t/m 11 okt 

 
Di, do: werken aan je presentatie 
Vr: presentaties 

 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

 Presentaties Presentaties 
ma: verkort 
rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 
nov 

Reserve 
 

do, vr 
toetsweek 

Di: reserve voor presentaties 
 

do, vr toetsweek 

Presentaties 
 

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 : 5e klas 
tweede fase 

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

 
Algemeen 

Aantal lessen:  24 (cl3), 24⅔ (cl4), 24 (cl5) 

Aantal slu:   40 (ca. 4,5 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 chemisch rekenen, energie, 
rectiesnelheid en evenwichten toereikend zijn om toets T51 met (minimaal) voldoende 
resultaat af te leggen.  
 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor toets T51 bestaat uit:  
1. Nieuwe stof: Hoofdstuk 8 en 9§1 uit Chemie 6e editie, 5 vwo leerboek. 
2. Te herhalen stof: Hoofdstuk 3§1, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7§2 en §4 uit Chemie 6e 

editie, 4 vwo leerboek. 
 
Daarnaast moet je in deze periode, in tweetallen, met behulp van het programma Coach een 
praktische opdracht over de invloed van de concentratie op de reactiesnelheid uitvoeren. De 
uitvoering vindt buiten de lessen plaats onder begeleiding van mevrouw Bouman en meneer 
Klein. De beschrijving van de proef en de eisen voor het verslag staan in een apart 
document dat je binnenkort krijgt. Voor de uitvoering van de proef en het schrijven van het 
verslag zijn 8 slu gereserveerd. Het verslag moet uiterlijk dinsdag 15 oktober 2019 om 15.00 
uur zijn ingeleverd, de papieren versie in de mediatheek en de digitale versie op magister. 
 
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 3 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 

H3: §3.1, H4, H7: §7.2 en 
§7.4, H8 en H9: §9.1 
 
 
 
 
reactiesnelheid  

T 
 
 
 
 
 
PO 

s,i 
 
 
 
 
 
s,g 

90 
 
 
 
 
 
ca. 8 slu 

5 
 
 
 
 
 
2 

10 
 
 
 
 
 
4 

Binas 6e druk,  
gewone 
rekenmachine 
(GR is niet 
toegestaan!) 

 
 
Rooster   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Scheikunde klas : 5e 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 

§8.1 

 

§8.1: 2 t/m 4   

week 36 
2 t/m 6 sep 

§8.2 §8.2: 7 t/m 15   

week 37 
9 t/m 13 sep 

§8.3 §8.3: 16 t/m 23   

week 38 
16 t/m 20 sep 

§8.4 §8.4: 25 t/m 36  di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

§8.5 

 

§8.5: 37 t/m 41 

 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

§8.6 §8.6: 1 t/m 20   

week 41 
7 t/m 11 okt 

§9.1 

 
Herh:  
§3.1 

§9.1: 2 t/m 10 

 
Herh: 
§3.1: 2 t/m 6 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Herh: 
H4 
§7.2+§7.4 

 

Herh: 
H4: §4.5: 
toepassing: 1 t/m 
23 (ev. Vbprw 
H4), 

§7.2: 4 t/m 7 

§7.4: 15 t/m 21 

 

inleveren PO 
reactiesnelheid: 
di 15 okt 
15.00uur 

ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Voorbereiden TW 
do, vr 

toetsweek 

Voorbereiden TW 
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: Wiskunde A klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Voorkennis  
7.1 Het vaasmodel 

2, 4, 6 
3, 4 & 5 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

7.1 Het vaasmodel 
 

7, 9, 12 & 13 
14, t/m 18 
21 t/m 24 
 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

7.2 De complementregel 25 t/m 28 
29 t/m 32 
34 t/m 36 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

7.2 De complementregel 
7.3 Trekken met en zonder 
       terugleggen 

38, 39 & 40 
43, 44, 46 & 47 
49, 52  

 di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

7.3 Trekken met en zonder 
       terugleggen 
1 les herhalen/DT  
1 les herhalen 
 
 

53 54 & 55 
 
DT1 t/m 4 
DT 5 t/m 9 
 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

TOETS 
7.4 Toevalsvariabelen 
 
 
 

TOETS 
57, 59, 61 & 62 
64, 65 & 67 
 

Deze week: 
AT/deeltoets 
7.1 tm 7.3 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

K.1 Stelsels van lineaire 
      vergelijkingen  
K.2 Ongelijkheden met twee 
      Variabelen 
 

2, 5 & 6  
7, 8 & 10 
 
12, 13, 14 15 
 

  

week 42 
14 t/m 18 okt 

K.2 Ongelijkheden met twee 
      Variabelen 
Herhalen 
Herhalen 

16 & 18 
DT H7 13 t/m 18 
DT K 1 t/m 7 

 

ma: verkort 
rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie 
herfstvakantie herfstvakan

tie 

 

week 44 
28 okt t/m 1 
nov 

Herhalen stof 
 
do, vr 
toetsweek 

Herhalen stof 
 
do, vr toetsweek 

AT/deeltoets 
7.4 
& K.1+K.2 óf 
Totaaltoets 
H7 & .1+K.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B klas : 5 
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 

H7 
Goniometrische 

functies 
§7.1 t/m 7.3 

Absolverende 
toets 

S 45 1 2,5% GR, geo 
 

§7.4 & 7.5 
H8 Meetkunde 

met 
coördinaten 
§8.1 & 8.2 

Absolverende 
toets 

S 45 1 2,5% GR, geo 

H7 
Goniometrische 

functies 
en H8 

Meetkunde met 
coördinaten 
§8.1 & 8.2 

Totaal toets S 90 2 5% GR, geo 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Voorkennis 
7.1 
Eenheidscirkel en 
Radiaal 

1,3,4 
2abchjl,3 ,4, 6ad 
7,9 t/m 11 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

7.2 
Goniometrische 
vergelijkingen 

12,13 en 15 
17 t/m 19 
22 t/m 24 
27, 29, 30 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

7.3 
Transformaties 
en functies 

31, 32, 33 
35, 36 
38, 42, 43, 45 
46 t/m 48 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

1 les herhalen 
1 les toets 
 
7.4 Grafieken van 
goniometrische 
functies 

50 t/m 53 
DT 1 t/m 12 
 
 
56, 58, 59 
 

Deze week 
deeltoets 
7.1 t/m 7.3 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

 
 
 
7.5 
Goniometrische 
functies 
differentiëren 

63 t/m 66 
68, 70, 71 
 
74abde, 75ad, 
76 
77, 78bc, 79 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

 
8.1 Lijnen en 
hoeken 

80 t/m 82 
2, 3, 6, 7 
10ac, 12ab,14 
15, 16 & 17 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

8.2 Afstanden bij 
punten en lijnen 

19, 20a, 21b & 
22 
24 t/m 26 
28, 29 & 332 t/m 
34 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt Herhalen 

36ab 38 & 39 
DT H7 13 t/m 18 
 

 ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Herhalen DR H8 1 t/m 7 

Deeltoets 
7.4+7.5 & 
8.1+8.2 óf 

Totaaltoets 
H7 & 8.1+8.2 

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. 

 


