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4.9. nat 

9.9. agendapunten 



 

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 : 6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 24 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
Na afloop moet je kunnen voldoen aan de eisen van de examenstructuur Gebieden 
(Zuid-Amerika) van het Ministerie van O, C&W. Bij het domein Gebieden (Zuid-
Amerika) gaat het om een SE- (schoolexamen)onderdeel en een CE-onderdeel (zie 
ook PTA). 
 
Leerstofomschrijving 
De leerstof bestaat uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van het boek Gebieden – Zuid-
Amerika. Hierbij wordt een deel van de bijbehorende verwerkingsopdrachten 
aangeboden. De betreffende opdrachten staan in deze studiewijzer vermeld.  
 
 

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 

H.1 en 2 
Zuid-

Amerika 

T s,i 90 * 10 Rekenmachine 
(GEEN 

GRAFISCHE!) 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: AK   klas : 6 
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 Zuid-
Amerika 

Instaptoets   

week 36 
2 t/m 6 sep 

1.1 Ligging 
1.2 Ongekende 

natuur 

1.1 – 2 en 3 
1.2 – 2, 3, 4, 6, 

   7 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

1.3 Een 
geologisch 
‘paradijs’ 

1.4 Rijkdom in de 
bodem 

1.3 – 3, 4, 7, 8, 
   10 

1.4 - 2 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

1.5 Steden in 
Zuid-Amerika 

1.5 – 3, 4, 5, 7 
Examentraining 
H.1 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

2.1 Migranten in 
      een nieuw 
      continent 

2.1 – 2, 3, 5, 6, 
         7, 8 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

2.2 Armoede en 
      welvaart 

2.2 – 2, 3, 4, 6, 
         7, 8 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

2.3 Wie trekt er 
      aan de 
      touwtjes? 

2.3 – 3, 4, 5, 7  
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

2.4 Cultuur en 
      etniciteit 

2.4 – 2, 3, 4, 8, 
         9 

 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: Biologie   klas :6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : +/- 24 (= 24 x 3/4u. = 18 uur) 
Aantal slu  : 55 

 
 

Leerdoelen 
 
Leerdoelen eindtermen examen biologie vwo: (zie www.examenblad.nl ; 
en www.bioplek.org ) 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
 

BvJ 4a: T1 Inleiding in de biologie (BS 1 t/m 3) 
BvJ 4a: T2 Cellen 
BvJ 5a: T1 Stofwisseling (niet BS 4) 
Bvj 5a : T2 DNA 
BvJ 6 : T1 Voeding 
BvJ 6 : T2 Transport BS 1 t/m 4 
Praktische Opdracht anatomie (dl 1a) 
 
 
 
 

Werkwijze 

 

Klassikaal, in tweetallen en zelfstandig 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Zie 
leerstofomschrijving 

T 
 
PO 

S,i 
 

S,g 

120 
 

3 slu 

 
 
 
 
 
   

18 
 

3 

 
BINAS  

Niet grafische 
rekenmachine 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 

http://www.examenblad.nl/
http://www.bioplek.org/


 
 

      vak: Biologie   klas : 6 
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 4a: T1 
Inleiding in de 
biologie (BS 1 
t/m 3) 
BvJ 4a: T2 
Cellen 
 

D Toets BvJ 4a: 
T1 :Dlst 2 en 3 
D toets BvJ4a 
T2: Dlst 1 tot en 
met 10  + 
eindopdracht 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

BvJ 5a :T1 
stofwisseling BS 
1 t/m 3 
BvJ 6: T1 (BS 1 
t/m 2) 

Diagnostische 
toets Dlst 1 t/m 
3 
1 (2,6 en 7) 
2( 1t/m 4, 6) 
3, 4 (1,2,4,6),5 
(2 t/m 4) 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

BvJ 5a: T1 BS 5 
t/m 6 
 
BvJ 6 : T1 BS  3 
t/m 5 

Diagnostische 
toets: Dlst 5 t/m  
8 Eindopdr.  2. 
8 (1,2,4) 11 
(2),12 (1,3,5,7,9) 
13 (2 t/m 10) 
 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

BvJ 5a T2 Bs 1 
t/m 4 
BvJ 6: T1 Bs 6 +7 
+VS 1 

Diagn. Toets 
Dlst 1 t/m 3 
14, 15,17,18 
VS opdr.1 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

BvJ 5a T2 BS 5 
t/m 8 
BvJ 6: T2 BS 1  

Diagn.Toets Dlst 
4 t/m 7 
Diagn.Toets T1 
T2 1,2,3, 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

BvJ 6: T2 BS 2 
BS 3 

4,5,6,7,8,10,12   

week 41 
7 t/m 11 okt 

BvJ 6 : T2 BS 4 
Practicum hart 

13 t/m 20 
 

 

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: Duits   klas : 6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16 
Aantal slu  :  

 
Leerdoelen 
Voorbereiden op formele schrijfopdracht (SE1) en oefenen spreek- en leesvaardigheid (resp. 
SE3 en CE) 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
Grammatica en leesvaardigheid uit Na klar, briefopdrachten van de docent 
 
 
 
 
Werkwijze 
Grammatica en leesoefeningen Na klar in de les, thuis voorbereiden spreekvaardigheid en 
oefenen van schrijfopdrachten en leesvaardigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Schrijfvaardigheid: 
formele opdracht 

T s.i 90  20 Woordenboek N-D 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 6 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Na klar Kapitel 1 
Schreib und lies 
mal! 
 
Spreekvaardigheid 
n.a.v. stelling 

1 t/m 5,10,11,14 
 
 
 
per week1 
stelling thuis 
voorbereiden 

Let op: opdracht 
5 is onderdeel 
van het 
mondeling van 
SE 3, net als de 
stellingen 
 
Leren 
Redemittel/Idiom 
S.21,22 
Textbuch 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Kapitel 2 
 
Uitdelen kopie: 
veelgemaakte 
fouten bij 
schrijfopdrachten 
 
 
 
 
Stelling 

1,2,3,10,11,13,14 
 
Maken 
opdrachten kopie 

Invullen en 
bestuderen 
Schreibtool 
S.155 
Arbeitsbuch, 
leren 
Schreibhilfe 
S.102 t/m 105 
Tb 
 
Stelling 
voorbereiden 
Leren 
Redemittel/Idiom 
S. 22 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

Proefbrief 1 
schrijven, brieven 
binnen groepje 
verbeteren en 1 
brief per groep 
inleveren (docent 
bepaalt de 
groepsindeling) 
 
Stelling 

 Kap.2: 4,5 Inleveren 
proefbrief per 
groep 
 
 
 
 
Stelling 
voorbereiden 
 
Leren 
Redemitte/Idiom 
S. 23 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

Kap.12  
 
Stelling 

1 t/m 5                                                          
Leren Idioom 
examen S.37 Tb                                            
Stelling 
voorbereiden 

di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Kap.12 
Kap.3  
Stelling 

6 t/m 10 
Kap.3,1 

Leren Idioom 
examen S.39 Tb 
Stelling 
voorbereiden 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

 Proefbrief 2 
schrijven, in groep 
verbeteren 
 
 
 

Kap.3, 2 
 
 
 
 
 

Proefbrief 
individueel 
inleveren 
 
 
 

 



 
Kap.12 
Stelling 

 
10 t/m 20 

Leren 
Idioomexamen 
S.39 Tb 
Stelling 
voorbereiden 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Kap.12 
Stelling 

20 t/m 30 
 
Stelling 
voorbereiden 

 

week 42 
14 t/m 18 okt  

 
Kap. 12 
 
Stelling 

30 t/m 38 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Herhalen S.21 
t/m 23 Tb 
 
 
Stelling 
voorbereiden 

ma: verkort rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

Voorbereiding 
toetsweek 

Schreibhilfe 
S.155 AB+ 
Schreibtool 

S.102 t/m 105 TB 
bestuderen 

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 : 6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 22 
Aantal slu   : 50 
 
Leerdoelen: Welvaart en groei 
De leerling kan in contexten analyseren wat op nationaal en op mondiaal niveau de 
oorzaken zijn van economische groei en van de verdeling van inkomen en welvaart. 
Keuzes op microniveau werken door op macroniveau in elke economie die 
gekenmerkt wordt door wederzijds afhankelijke markten 
 
Algemeen evenwicht  
• met voorbeelden uitleggen dat ontwikkelingen op een bepaalde markt 
gevolgen kunnen hebben voor de uitkomsten op een andere markt; een reële en 
monetaire kringloop uitleggen en grafisch en rekenkundig toelichten.  
 
Welvaart  
• de relatie beschrijven tussen het bbp en de toegevoegde waarde; 
• toelichten waarom de omvang van het bbp een beperkte welvaartsmaatstaf is; 
• het bbp verklaren vanuit productie, inkomensvorming en de finale bestedingen 

en dit rekenkundig onderbouwen; 
• het systeem van de nationale rekeningen uitleggen en daarbij de sectoren 

gezinnen, ondernemingen, overheid en buitenland onderscheiden; 
• met behulp van berekeningen de nationale rekeningen verhelderen; 
• met behulp van de Lorenz curve de verdeling van het primaire inkomen en het 

secundaire inkomen concretiseren en dit grafisch en rekenkundig 
onderbouwen; 

• verklaren waarom de Lorenz curven kunnen verschillen tussen landen; 
• aantonen dat het belastingstelsel een afspiegeling is van de opvattingen over 

de gewenste mate van inkomensongelijkheid tussen individuen en groepen 
(nivelleren en denivelleren); 

• verschillende belastingstelsels beschrijven (zoals progressief tarief, 
proportioneel tarief, degressief tarief) en de gevolgen concretiseren voor de 
inkomens, met gebruikmaking van de parameters marginaal belastingtarief en 
heffingskorting. 

 
Groei 
• structuurontwikkeling en de groei van het bbp door inzet van de 

productiefactoren verklaren en met voorbeelden uitleggen dat menselijk 
kapitaal en technologische vooruitgang van steeds groter belang zijn; 

• productiviteitsverschillen tussen landen verklaren; 
• convergentie en divergentie van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen 

aan de hand van de ontwikkeling van en determinanten voor het bbp 
verklaren; 

• de verschillende inkomenscategorieën classificeren en ontwikkelingen in de 
categoriale inkomensverdeling verklaren. 



 
Leerstofomschrijving (M-A) 
Module 7 : Groei en Welvaart 
Hoofdstuk 1: Spelers en hun spel: de economie 
Hoofdstuk 2: Alleen op de wereld? 
Hoofdstuk 3: Welvaart 
Hoofdstuk 4: Economische groei 
 
Leerstofomschrijving (M-B) 
Alle in de les behandelde artikelen, gegeven presentaties, 
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 of te bespreken.  
 
 
Toetsing 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

 
Module 7:  
Groei en Welvaart 
 

 
T 

 
S, I 

 
90 

 
1 

 
8 

 
Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Economie  klas : 6 
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 Module 7 
H1 verkenning §1-

§3  

CE opgaven 
 

H1 (V) 5,6, 8,10 - 
13 

H1 (V) 15 t/m 20 
CE 06  

H1 (V) 5,6,8 10 - 
13 

H1 (V) 15 t/m 20 
CE 06  

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

H1 verkenning 
§4,5  
H1 Eindtoets 
H1 Toepassing 

H1 (V) 21 t/m 25 
E-module 
H1(T) 1 t/m 4 
CE 08 

H1 (V) 21 t/m 25 
E-module 
H1(T) 1 t/m 4 
CE 08 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

H2 Verkenning  
H2 Toepassing 
H2 Eindtoets 

H2 (V) 1 t/m 7 
H2 (V) 1, 2 
E-module 

H2 (V) 1 t/m 7 
H2 (V) 1, 2 
E-module 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

H3 Verkenning 
§1-§3 
 

H3 (V) 1-5,7, 
         9-16,19,21  

H3 (V) 1-5,7, 
         9-16,19,21   

di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H3 Verkenning §4 

H3 Toepassing 
CE opgaven  
H3 Eindtoets  

H3 (V) 22 t/m 25 
H3 (T) 1,4,5en 6 
CE 02 CE 05 
E-module 

H3 (V) 22 t/m 25 
H3 (T) 1,4,5en 6 
CE 02 CE 05 
E-module 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

H4 Verkenning §1 

§2 

 

H4 (V) 6-11,13 H4 (V) 6-11,13  

week 41 
7 t/m 11 okt 

H4 Verkenning §3  
H4 Toepassing 
H4 Eindtoets 

H4 (T) 16-19  
H4 (T)1,3,4.9,10 
E-module 
 

H4 (T) 16-19  
H4 (T)1,3,4.9,10 
E-module 
 

 

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: Engels  klas : 6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : ongeveer 16 lessen  
Aantal slu  : 25 klokuren 

 

Leerdoelen 
- Voorbereiding op SE 1, spreekvaardigheid (in toetsweek 2): file British Institutions 
- Voorbereiding op SE 2, kijk/luistervaardigheid: Cito materiaal 
- Voorbereiding op SE 3, schrijfvaardigheid (in toetsweek 3): My Grammar Lab en  
   Academic Writing, essay writing 
 
Leerstofomschrijving 
- My Grammar Lab. 
- Kijk/luistermateriaal Cito 
- Schrijfopdrachten essay 
- File British Institutions 

 

Werkwijze 

-  De relevante modules van My Grammar Lab worden besproken en daarna  
   zelfstandig gemaakt en nagekeken. 
-  De schrijfopdrachten voor het essay worden deels in de les en deels thuis gemaakt, 
   herschreven waar nodig, ingeleverd en nagekeken. 
-  De Cito kijk/luistertoetsen worden in de les geoefend. 
-  De lessen British Institutions worden thuis voorbereid en in de les uitgebreid besproken.   
   Kennis van land en volk is één van de onderdelen die tijdens het SE spreekvaardigheid  
   aan de orde komen. 
 
 

Toetsing: geen 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Engels  klas : 6 
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 jaarprogr., 
MGL uitdelen 

   

MGL module 18, 
unit 79 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Intro British 
Institutions 

Vragen thuis 
maken 

  

MGL mod.18, 
unit 80 

 

week 37 
9 t/m 13 sep 

Academic Writing    

MGL mod.18, 
unit 81 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

British Institutions Antwoorden 
bespreken 

 di: verkort rooster 

CV schrijven  

week 39 
23 t/m 27 sep 

British Institutions Antwoorden 
bespreken 

  

MGL mod. 18, 
unit 82 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Academic Writing  1e versie CV 
in snelhechter 
inleveren 

 

MGL mod. 18, 
unit 83 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Kijk/luistertoets 
2018 

 

 

 

Kijk/luistertoets 
2018 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Academic Writing  

 ma: verkort rooster British Institutions Antwoorden 
bespreken 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 nov 

British Institutions Antwoorden 
bespreken 

 
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: 6.1,19-20 
tweede fase 

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

 
Algemeen 
Aantal lessen : 3 p.w. 
Aantal slu  : 40 
 

Leerdoelen 
Kennisnemen van enkele onderwerpen uit de wetenschapsfilosofie, er zelfstandig over leren 
nadenken en beargumenteerde standpunten innemen. 
 

Leerstofomschrijving 
- Wetenschapsfilosofie (Cogito H5 + Werkboek + aantekeningen in schrift en op ELO) 
- Herhaling Eindtermen + Aantekeningen Kennistheorie (documenten ELO) 
 

Werkwijze 

In de les herhalen we de eindtermen kennisleer en bespreken we wetenschapsfilosofie aan 
de hand van het tekstboek en gemaakte opdrachten uit het werkboek, afgewisseld met een 
enkel filmfragment over wetenschapsfilosofie en discussies. 
Het uitgereikte blad met aantekeningen moet je steeds bij je hebben. 
Elke ll houdt een korte bespreking naar aanleiding van een krantenartikel over een 
onderwerp uit de wetenschapsfilosofie. 
 

Toetsing 
1) Schriftelijke toets (60 minuten) na afloop van de periode. Je bestudeert hiervoor: 
a) Cogito H5 Wetenschapsfilosofie, blz. 133-154; 
b) Aantekeningen op uitgereikte fotokopieën (ook op ELO) en in het schrift. 
c) Eindtermen + Aantekeningen Kennistheorie (documenten ELO) 
2) Praktische opdracht over het onderwerp Wetenschap en Idealen. Inleverdatum voor deze 
opdracht: in geprinte vorm in de les en digitaal op de ELO, uiterlijk donderdag 17 okt. 2019. 
Te laat ingeleverd? Dan gaat er per dag 1 pt van het cijfer af. Als onderdeel van de 
praktische opdracht maken we ook enkele opdrachten uit het werkboek. Die moeten voor de 
laatste les filosofie in de aangegeven week (zie rooster) in het schrift staan en in de les 
getoond worden. Niet gemaakt? Dan gaat er per keer 1 pt van het cijfer van de p.o. af.  
 
Het toetscijfer en het cijfer voor de p.o., inclusief de huiswerkopdrachten, tellen mee voor het 
schoolexamen. 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Domein E, Wetenschapsfilosofie (Cogito H5) 
+ eindtermen Domein D, Kennistheorie 
(Cogito H4) 
Praktische opdracht bij artikel over 
wetenschappelijk onderzoek 

T 
 
 

PO 

s,i 
 
 

m/s,i 
 

60  
 
 

4 slu 
 

10 
 
 

2,5 
 

geen 
 
 

briefje A6 

 

Rooster   

 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas: 6.1,19-20 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45    
week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Wetenschaps-
filosofie, Cogito H5 
p 133-135  
Geschiedenis vd 
wetenschap 

Werkboek 
Cogito H5, p 92 
enz. vr 1+2 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Idem p 135-138 
Standaardmethode 

Werkboek H5 
pag. 92 enz., vr 
1,2,4,5 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Idem p 138-142 
Hermeneutiek 

Wb H5 vr 6+7 
Besprekingen 
aant. KE + artikel 
WS 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Idem p 142-144 
WK + verificatie en 
confirmatie 

Wb H5 vr 8+9 
Besprekingen 
aant. KE + artikel 
WS 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Idem p 144-146 
Popper 

Wb H5 vr 10+11 
Besprekingen 
aant. KE + artikel 
WS 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Idem p 146-149 
Kuhn en 
Feyerabend 

Wb H5 vr 12 t/m 
14 
Besprekingen 
aant. KE + artikel 
WS 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Idem p 149-153 
Wetenschap is 
overal 

Wb H5 vr 15+16 
Besprekingen 
aant. KE + artikel 
WS 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

uitloop Wb H5 vr 
17+19+20 
Besprekingen 
aant. KE + artikel 
WS 

inleveren PO 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: Geschiedenis Klas : 6 
tweede fase 

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

 
 

Algemeen : 
Aantal lessen : ca. 24 
Aantal slu  : 50  

 

Leerdoelen 
Er wordt van je verwacht dat je: 
 een overzicht hebt van de tien tijdvakken en de 49 

kenmerkende aspecten. 
 de kenmerkende aspecten kunt herkennen en 

toepassen. 
 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. 
 causaliteit kunt aanbrengen ten aanzien van historische ontwikkelingen en 

gebeurtenissen 
 bronnen kunt beoordelen op basis van betrouwbaarheid, subjectiviteit, 

representativiteit en standplaatsgebondenheid 
 

Leerstofomschrijving 
 Samengevat. Deel 1: de perioden.  
 Een overzicht van de tien tijdvakken en de 49 kenmerkende aspecten 
 In de les gegeven aantekeningen en uitgedeelde stencils. 

 

Werkwijze 

 In de lessen krijg je een toelichting bij kenmerkende aspecten en worden ahv 
stencils oefenopgaven gemaakt en besproken.  

 

Toetsing 
 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 
Historisch 
overzicht 

T s,i 90 Zie PTA 10% basispakket 

 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Geschiedenis klas : 6 
tweede fase 

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

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

Intro 
 
Tijdvak 1: Jagers en 
Boeren  

 
 
Samengevat: blz. 8-11 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

Tijdvak 2: Grieken en 
Romeinen 
 

Samengevat: blz. 12-21  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Tijdvak 3: Monniken en 
Ridders & 
Tijdvak 4: Steden en 
Staten 
 

Samengevat: blz. 22-39  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Tijdvak 5: Ontdekkers 
en Hervormers &  
Tijdvak 6: Regenten en 
Vorsten 
 

Samengevat: blz. 40-53 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Tijdvak 7: Pruiken en 
Revoluties 
 

Samengevat: blz. 53-59  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Tijdvak 8: Burgers en 
Stoommachines 
 

Samengevat: blz. 60-70  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Tijdvak 9: 
Wereldoorlogen & 
Tijdvak 10: TV en 
Computers 
 

Samengevat: blz. 71-94  

week 42 
14 t/m 18 okt 

Uitloop/Herhaling Uitloop/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     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 

Uitleg syllabus Lezen hfdst. 1 

PV 1 

  

week 36 

2 t/m 6 sep 

 Bespr. H. 12 - 14 

Vert. 3.1 t/m 39 

  

week 37 

9 t/m 13 sep 

 Lees hfdst. 2 

Vert. 3.1 af 

  

week 38 

16 t/m 20 sep 

  

 

Bespr. H. 3 + 4 

Vert. H 5 t/m 52 

  di: verkort rooster 

week 39 

23 t/m 27 sep 

  

 

Vert. H. 5 t/m 92   

week 40 

30 sep t/m 4 okt 

  

 

Vert. H. 5 t/m 127   

week 41 

7 t/m 11 okt 

  

 
Vert. H 5 af   

 

week 42 

14 t/m 18 okt 
  Bespr. vragen   ma: verkort rooster 

week 43 

21 t/m 25 okt 
herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 

 

week 44 

28 okt t/m 1 nov 

ma,di : PV 2 

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 : 6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 24 
Aantal slu  : 63 (6,3 p/w) 

 

Leerdoelen: Bestudering van Vergilius’ Aeneis aan de hand van Nederlandse 
teksten, teksten in vertaling en in het Latijn. 
 
Leerstofomschrijving: Pensumtoets: Aeneas en het einde van Troje;  
vragen over gelezen teksten uit Vernietiging en hoop in de Aeneis van 
Vergilius (achtergronden, taal, stijl, interpretatie)  
A) teksten in vertaling en achtergronden hoofdstuk 1, 4 en 5  
B) teksten in het Latijn + verbindende teksten: hoofdstuk 2 en 3  
C) Basisstof: hfdst. 13, 14 (metrum),  15 (stijlmiddelen en narratologische 
middelen/verteltechniek) + 16 (grammatica)  
 
Werkwijze 
 

1. Thuis teksten bestuderen cq. vertalen & vragen beantwoorden  
2. In de les huiswerk bespreken & zelfstandig werken  
3. Thuis de vertaalde teksten herhalen  

 
 
Toetsing 
 
 

Onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Zie hierboven bij 
leerstofomschrijving 

SE  S,I   90  n.v.t.  10  Eigen 
woordenboek 
Lat.-Ned.   

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Latijn   klas : 6 
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 en H2 t/m  
blz 28: r233 

Samenvatten 
h1, ma vragen 

bespreken hw 
(controle) 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

H14 en H2 blz 28 
t/m 33 

ma vragen & 
scanderen 

“  

week 37 
9 t/m 13 sep 

H2 blz 34 t/m  
39: r290 

ma vragen “  

week 38 
16 t/m 20 sep 

H2 blz 37 t/m 39 ma vragen “ di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H3 blz 40 t/m 43 ma vragen “  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

H3 blz 44 t/m 49 ma vragen “  

week 41 
7 t/m 11 okt 

H3 blz 50 t/m 55 
ma vragen 

“ 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

H3 blz 56 t/m 
eind; H 4 en H5 

ma vragen & 
scanderen (H14) 

“ 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: Management en organisatie klas: 6 
tweede fase 

periode 1   2019-2020     week: 35 t/m 42 
Algemeen : 
Aantal lessen : 24 
 

Leerdoelen 
Je kunt: 

-  Onderscheid maken tussen kosten en uitgaven. 
- Kosten en uitgaven verweken op de balans en de resultatenrekening 
- Onderscheid maken tussen opbrengsten en ontvangsten 
- Opbrengsten en ontvangsten verwerken op de balans en resultatenrekening. 
- Kosten verwerken op de resultatenrekening op basis van een direct verband 

van deze kosten met de opbrengsten 
- Bepalen in welke situatie opbrengsten wel of geen ontvangsten zijn en in 

welke situatie ontvangsten wel of geen opbrengsten zijn. 
- Bepalen in welke situatie kosten wel of geen uitgaven zijn en in welke situatie 

uitgaven wel of geen kosten zijn. 
- Een balans en een resultatenrekening samenstellen 
- Een liquiditeitsbegroting samenstellen 
- Een openingsbalans, een liquiditeitsbegroting, een resultatenbegroting en een 

geprojecteerde eindbalans opstellen 
- Het kassaldo berekenen 
- De staat van baten en lasten opstellen en hieruit conclusies trekken 
- Een balans van een niet-commerciële organisatie samenstellen 

 
Leerstofomschrijving 

 Management & Organisatie in Balans, S. van Vlimmeren, W. de Reuver, 
vwo theorieboek 2, 7e druk, ISBN 978 94 9165 314 8 

 Management & Organisatie in Balans, S. van Vlimmeren, W. de Reuver, 
vwo opgavenboek 2, 7e druk, ISBN 978 94 9165 316 2 

 Alle in de les behandelde artikelen, gegeven presentaties, 
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) Financieel beleid  
 Domein E: H32 t/m H34 

 

 
T 

 
S, I 

 
90 

 
1 

 
8 

 
Rekenmachine 

(geen 
grafische) 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



 

STUDIEPLANNER    vak:    klas : 
tweede fase 

periode 1    2018-2019   week: 36 t/m 46   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 35 H32 §1 §2 
 
(herhalen H27)* 

32.1 t/m 32.9 
 
 

 
 
Opgaven H27* 

 

week 36 H32 §3 §4  
 
(herhalen H28)* 
 

32.10 t/m 31.12 
 

Opgaven H 32 
 
 

 

week 37 H33 §1 §2 
 
(Herhalen H28)* 
 

33.1 t/m 33.14 
 
(CE + Zie les)* 

 
 
Opgaven H28* 

 

week 38 H33 §3  
 

(Herhalen H29)* 
 

33.15 t/m 33.18 
 
 

Opgaven H 33 
 
Opgaven H29* 

 

week 39 H34  §1 §2   
 
(Herhalen H30)* 
 

34.1 t/m 34.4 
 
 

 
 
 

 

week 40 H34 §3 §4 
 
(Herhalen H30)* 
 

34.5 t/m 342.8 
 
 

Opgaven H 34 
 
Opgaven H30* 

 

Week 41 H32 H33 H34 
 
(Herhalen H31)* 
 

CE H32 t/m H34 
 
 

Opgaven CE 
 
Opgaven H31* 

 

Week 42 Herhaling 
 

(Herh. dom. E)* 
 

Herhaling 
 
 

Herhaling 
 

Opgaven CE* 

 

week 43 herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 44 
 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

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



STUDIEPLANNER    vak: Maat   klas: 6 
tweede fase 

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

 
Algemeen: 
 
Aantal lessen : maximaal 2 per week 
Aantal slu  : 30 
 

 
Leerstofomschrijving: 
 
Domein D: De Verzorgingsstaat 
 

 
Leerdoelen: 
 
Na afloop van deze periode kan je:  

 uitleggen onder invloed van welke factoren de verzorgingsstaat zich in Nederland heeft 
ontwikkeld.  

 voorbeelden van sociale rechten en plichten die inwoners van Nederland hebben, herleiden 
tot wetten en artikelen in de Grondwet. 

 de waarden noemen die ten grondslag liggen aan de verzorgingsstaat.  
 kenmerken van de Nederlandse verzorgingsstaat beschrijven en herkennen.  
 hoofdlijnen aangeven van politieke discussies over de praktijk van de verzorgingsstaat en de 

opvattingen van politieke partijen hierover.  
 het proces beschrijven van een mogelijk terugtredende rol van de verzorgingsstaat en de 

wisselwerking die zich daarbij voordoet tussen politiek en samenleving.  
 de relatie tussen de verzorgingsstaat / participatiesamenleving en sociale ongelijkheid 

uitleggen.  
 een vergelijking maken tussen de Nederlandse verzorgingsstaat en die in andere westerse 

landen.  

 
 
Werkwijze: 
 
Om bovenstaande leerdoelen te realiseren krijg je in de les een toelichting bij / aanvulling op de tekst 
in het leerboek. 
 
 

Toetsing: 
 
 

Onderwerp Soort Vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE Mee te nemen 
hulpmiddelen 

Verzorgingsstaat T s,i 60 n.v.t. 25 Basispakket + 
rekenmachine 

 
 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Maat   klas : 6 
tweede fase 

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

week/datum lesstof voorbereiden curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

Inleiding Hoofdstuk 1  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Van wieg tot graf Hoofdstuk 2  

week 37 
9 t/m 13 sep 

Visies op de 
verzorgingsstaat 

Hoofdstuk 3  

week 38 
16 t/m 20 sep 

Prinsjesdag Hoofdstuk 7 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

Eerste pijler Hoofdstuk 4  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

Tweede pijler Hoofdstuk 5  

week 41 
7 t/m 11 okt 

Derde pijler Hoofdstuk 6 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Reserve / uitloop  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  vak: Maatschappijwetenschappen  klas : 6 
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 : 6 
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: Na  klas :6 
tweede fase 

periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 21 
Aantal slu  : 55 

 

Leerdoelen:  
 

 
1 

Hoofdstuk 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 berekeningen 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 specificatie: 

  

  

  

  

                    

 voor een punt in een schakeling 

 voor een stroomkring 

  

     

  

  

   

 
Hoofdstuk 8  
 
Hoofdstuk 8 gaat over de eigenschappen van het magnetisch veld. En de manieren waarop 
je met behulp van een magnetisch veld beweging of elektriciteit kunt genereren.   
 
Aan het eind van de periode moet je de volgende zaken kennen en/of kunnen: 
 



 Een magnetisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van bewegende 
elektrische lading 

o richting van het magnetisch veld bepalen bij een permanente magneet, een 
rechte stroomdraad en een spoel;  

o begrippen: homogeen en inhomogeen magnetisch veld, veldlijn, 
elektromagneet; aardmagnetisch veld; 
 

 Het effect van een magnetisch veld op een elektrische stroom en op bewegende 
lading beschrijven 

o grootte en richting van de lorentzkracht bepalen;  
o elektromotor, luidspreker begrijpen 

 

 Elektromagnetische inductieverschijnselen in verschillende situaties analyseren 
o gebruik maken van de definitie van flux;  
o  toepassen van het inzicht dat de inductiespanning rechtevenredig is met het 

aantal windingen en met de fluxverandering per tijdseenheid;  
o minimaal in de volgende situaties: een bewegende magneet in een spoel en 

een draaiend draadraam in een homogeen magneetveld;  
o werking begrijpen van: dynamo, microfoon. 

 
De volgende formules horen bij deze specificaties: 

 

 

 

 
 
 

 
1 

Hoofdstuk 12 
een elektrisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van elektrische lading,  

 richting van het elektrisch veld bepalen;  
 vakbegrippen: afstotende en aantrekkende elektrische kracht, elektrische veldsterkte, homogeen 

en radiaal elektrisch veld, veldlijn;  

2 het verband tussen spanning en kinetische energie toepassen op een geladen deeltje in een 
elektrisch veld,  

 elektrische energie als vorm van potentiële energie gebruiken;  
 vakbegrip: elektronvolt;  
 minimaal in de contexten: röntgenbuis, lineaire versneller, onweer, ontlading;  

3 een magnetisch veld beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van bewegende elektrische 
lading,  

 richting van het magnetisch veld bepalen;  
 vakbegrippen: magnetische veldsterkte, homogeen en inhomogeen magnetisch veld, veldlijn, 

permanente magneet, elektromagneet, rechte stroomdraad, spoel;  
 minimaal in de contexten: aardmagnetisch veld, relais;  

4 het effect van een magnetisch veld op een elektrische stroom en op bewegende lading beschrijven,  
 grootte en richting van de lorentzkracht bepalen;  
 minimaal in de contexten: elektromotor, poollicht, synchrotron, hall-effect, luidspreker;  



5 elektromagnetische inductieverschijnselen in verschillende situaties analyseren,  
 gebruik maken van de definitie van flux als product van de oppervlakte en de component van de 

magnetische veldsterkte loodrecht op het oppervlak;  
 toepassen van het inzicht dat de inductiespanning recht evenredig is met het aantal windingen 

en met de fluxverandering per tijdseenheid;  
 minimaal in de volgende situaties: een bewegende magneet in een spoel en een draaiend 

draadraam in een homogeen magneetveld;  
 vakbegrippen: flux, fluxverandering, inductiespanning;  
 minimaal in de contexten: dynamo, microfoon, transformator.  

 
1. 

Keuzekatern Kern en deeltjesprocessen.  
reactievergelijkingen voor kern- en deeltjesprocessen opstellen en hanteren door gebruik te maken 
van symmetrie en behoudswetten voor energie, elektrische lading en lepton- en baryongetal. 
● vakbegrippen: atoomnummer, massagetal, classificatie van deeltjes in het standaardmodel 

(alleen eerste generatie), symmetriebewerking (tijdomkeer, ladingomkeer en kruisen) 

2. eenvoudige deeltjesinteracties met behulp van diagrammen beschrijven. 
● vakbegrippen: paarvorming, annihilatie, β–-verval, elektronvangst, β+-verval 

 De volgende formules horen bij deze specificatie: 

 
  

  

  

 
Leerstofomschrijving 
 
H1: Lading en veld, subdomein D1 Elektrische systemen 
H8: elektromotor en dynamo, subdomein D2: elektrische en magnetische velden 
H12: Lading en veld, subdomein D2 Elektrische en magnetische velden 
Keuzekatern: Straling en materie, subdomein E3 Kern- en deeltjesprocessen. 
 
 
Werkwijze: in groepjes of individueel 



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.  
In de studiewijzer wordt verwezen naar de te maken opgaven.  

 
Toetsing 
 

Domein met onderwerp soort vorm duur 
(min) 

% SE mee te 
nemen 

hulpmiddelen 

D1: Elektrische systemen 
D2: Elektrische en magnetische velden 
E3: Kern- en deeltjesprocessen 
 
Hoofdstukken H1 + H 8 + H12 + Kern- en 
deeltjesprocessen: (K3.1, 3.2, 3.3 en 3.6) + §15.2  + 
§15.8 
 

Praktische Opdracht: technisch-
instrumentele vaardigheden en 
onderzoeksvaardigheden  
A: Vaardigheden 
(inleveren verslag in periode 2) 
 

Toets 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PO 

S,i 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PO 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10slu 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Gewone 
rekenmachine 
(niet grafisch) 
Te gebruiken 
van school: 

BINAS 
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Na  klas : 6 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 35 
26 t/m 30 
aug 

Herhalen H1 
§15.2  
 
Herhalen H8 
 
 

§15.2: 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 
 
§15.8: 70, 71, 74, 76 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

Deze week: Introductie 
en uitleg PO NTC/LED 
 
§12.1 
 
§12.2 
Elektrische velden 
 
Demo v/d 
Graafgenerator en 
elektroscoop WB 4 +14  

 
 
 
Voorkennis: 2, 3 
 
Begrijpen 
8,9,10,11,12,13,  
 
Redeneren 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22,  

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

§12.2 
Elektrische velden 
 
§12.3 
Deeltjes elektrisch 
versnellen 
 
Demo vacuümbuis 
 

Rekenen 
23, 24, 25, 26 
 
Begrijpen  
34, 35, 36, 37, 38, 39,  
 
Redeneren 
40, 41, 42, 43, 44,  

  

week 38 
16 t/m 20 
sep 

§12.3 
Deeltjes elektrisch 
versnellen 
 
§12.4 
Deeltjes magnetisch 
afbuigen 
 
Demo  cirkelstraalbuis  
WB 57 

Rekenen 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52  
 
Begrijpen  
58, 59, 60, 61, 62, 63, (64), 
65, 66  
 
 
 
 
 

 di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 
sep 

§12.4 
Deeltjes magnetisch 
afbuigen 
 
 
 
§k3.1 
§k3.2 
Elementaire deeltjes 
 

Redeneren 
67,68, 69, 70, 71, (72, 73) 
 
Rekenen  
74, 75, (76), 77 
 
Begrijpen 
5,6,7,8,9,10, 
 

 Woensdag 
Excursie NLT 

week 40 
30 sep t/m 4 
okt 

§k3.2 
Elementaire deeltjes 
 
 
 
§k3.3  

Redeneren 
11, 12,13,14,15,  
Rekenen 
16, 17, 18 
 
Begrijpen 

Maandag 30 
sept inleveren 
onderzoeks 
voorstel 

 



Deeltjesinteractie 23,24,25,26,27, 28,29,30 

week 41 
7 t/m 11 okt 

§k3.3  
Deeltjesinteractie 
 
 
 
§k3.6 afsluiting 
 

Redeneren 
31,32,33,34, 
Rekenen 
35, 36,37 
 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80b,c  
 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

§12.5 afsluiting 
 
 
Examenopgaven  
 
 
diagnostische toets:  
H15.8 en 
examenopgaven  
2018 II:  
Mechanische doping 
1 t/m 5 
 
 
 

80, 81, 82, 85, 87, 89 
 
Examen 2013 II opgave 3: 
parallelle draden 
Examen 2012 II 
Opgave 3: rekstrookje 
 
Examen 2011 I 
Opgave 3 
10 t/m 15 
 
Examen 2014 I (niet pilot 
examen!) 
G-krachtsensor, 20, 21, 22 
 
Examen 2018 I: 
Energievoorziening van 
een weerstation: 
22 t/m 26 

 
ma: verkort 
rooster 

week 43 
21 t/m 25 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 
 

week 44 
28 okt t/m 1 
nov 

Uitloop 
 

do, vr toetsweek 

Uitloop 
 

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 : 6 
periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : ca. 25 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 
 
Je leert meer over: 
- de basisbegrippen van het debatteren, 
- de structuur van een debat, 
- de argumentatie die een standpunt in een debat onderbouwt, 
- het voorbereiden op een debat, 
- het overtuigend presenteren van standpunten en argumenten, 
- het beoordelen van een gekozen argumentatie in een debat, 
 
- je oefent je lees- en schrijfvaardigheid in zakelijke teksten, 
- je maakt kennis met de Nederlandse literatuur, met name de poëzie, uit het interbellum. 

 
 
 
Leerstofomschrijving 
 

-  Steenbergen, W. et al. Nieuw Nederlands 5/6 vwo, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2008,  
   1e druk ISBN 978-90-01-70430-8, Cursus Eindexamen, p. 315 - 348 
-  J. A. Dautzenberg – Literatuur geschiedenis en leesdossier, Malmberg, Den Bosch, 
    3e druk 2004, ISBN 90 345 0032 2, hoofdstuk 11 
 
 
 
 

Werkwijze 

 

- buiten de les: voorbereiding van het debat, zowel individueel als in groepen; 
- deelname aan een proefdebat naar keuze; 
- individuele oefening en klassikale bespreking van eindexamenteksten in de les; 
- individuele oefening en klassikale bespreking van twintigste-eeuwse poëzie in de les. 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

debat T m,g 30 n.v.t. 7,5 geen 
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Nederlands  klas : 6 
periode 1    2019-2020   week: 35 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten afronding curriculum 

week 35 
26 t/m 30 aug 

bespreking 
programma SE-
CE: 
debat (per.1)  
 
examentraining 1: 
eindexamentekst 
 

l. NN p. 345-
350; 
m. opdr. 347.1 
t/m 349.3 

max. twee 
lesuren voor 
examentekst 

 

week 36 
2 t/m 6 sep 

examentraining 1: 
tekst bespreken 
 
 
letterkunde1: de 
Tachtigers 
 

 
 
 
 
lezen D’berg:  
§ 60-64 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

letterkunde: 
Elsschot 
 
documentaire 
 
 

NN m. opdr. 
351.5 t/m 
357.11 

10 sep: 
inleveren 
debatgroepen 
en 
stellingkeuze2 

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

lezen: moderne 
poëzie 

NN m. opdr. 
359.12 t/m 
369.18 
 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

examentraining 2: 
eindexamentekst 
 
 

twee lesuren 
voor het maken 
van een 
examentekst 
 

vanaf deze 
week: 
gelegenheid 
voor 
proefdebatten 

 

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

letterkunde: 
Slauerhoff 
 
 

m. opdr. bij 
gedichten 
lezen D’berg: 
Slauerhoff 
 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

letterkunde: 
Nijhoff 
 
 

m. opdr. bij 
gedichten 
lezen D’berg: 
Nijhoff 
 

bekendmaking 
debatgroepen 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

lezen: moderne 
poëzie 

NN par. 8 t/m 
13; m. opdr.  
379.20 

toetsrooster 
debat 

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  

 

                                                 
1  De te behandelen schrijvers en teksten kunnen afwijken van de in de studiewijzer genoemde. 
2  Zie het document Schoolexamen debat voor de stellingen. 



STUDIEPLANNER    vak: NLT, levensloop van sterren klas :6 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 21 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen:  
Doel van de module “Levensloop van sterren” is dat je de levensloop van sterren kan 
uitleggen, van hun geboorte tot hun einde. 
 
Je zult werken met moderne astronomische waarnemingen. 
Je kijk op de exacte vakken zal zich verbreden en verdiepen. 
Je zult ervaren hoe actueel wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat. 
Je maakt kennis met het indirect waarnemen van verschijnselen.  
 
Daarbij leer je: 

- werken met Excel 

- rekenen aan ellipsen 

- werken met de gravitatiewet van Newton 

- werken met het begrip middelpuntzoekende kracht 

- de wetten van Kepler gebruiken 

- werken met gravitatie-energie 

- de conclusies die je trekt uit het onderzoek uitleggen en verdedigen. 
 
In de afsluitende toets moet je laten zien dat je, onder andere, de voorgaande leerdoelen 
begrijpt en dat je er mee kunt werken. Het zal gaan om een theoretische toets. Je moet de 
module bestuderen en er daarna vragen over beantwoorden. 

 
Leerstofomschrijving 
H1 t/m 3 ‘Levensloop van sterren’: Inleiding over de structuur van sterren, het ontstaan van 
sterren en hoe de sterren met verschillende massa’s aan een verschillend einde komen. 
Hoofdstuk D van ‘levensloop van sterren’: Aanvullende theorie over zwarte gaten. 

 
Werkwijze: in groepjes of individueel 
Tijdens de les: klassikaal bespreken van de theorie en bespreken enkele opgaven. 
Mogelijkheid tot vragen stellen over de thuis bestudeerde onderdelen. Naast de theorie werk 
je aan 3 verschillende opdrachten die alle drie onderdeel zijn van de PO.  
Thuis: voorbereiden lessen, maken opgaven en nakijken opgaven, opdrachten 
voorbereiden/maken.  

 
Toetsing 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Module: Levensloop van sterren, 
H1 t/m H3 en module D 
 
Portfolio opdrachten: 

- Opdracht: ‘Wet van 
Hubble’ 

- Posterpresentatie 

- verwerkingsopdracht 

T 
 
 
 

PO 

s, i 
 
 
 

s/m g 
 

60 
 
 
 

12 SLU 

 8 
 
 
 
5 

BINAS 
Grafische 

rekenmachine 
 



 

STUDIEPLANNER   vak: NLT, levensloop van sterren klas :6 
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: inleiding 
 
§1.2: positie en 
afstand sterren 
 
§1.3: grootte van 
sterren  
 

1-1  
 

1-2 t/m 1-7 
 
 
1-8 en 1-9 
 
toelichting PO en 
posterpresentatie 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

§1.3: grootte van 
sterren  
 
§1.5: afsluiting H1 
 
§2.1: inleiding 
 
§2.2: sterren 
 

1-10 t/m 1-12 
 
 
1-20, 1-21  
 
2-1 
 
 
Uitdelen: opdracht 
bepaling Hubble 
constante 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

§2.2: sterren 
 
§2.3: kernfusie 
 
 
 

2-2 t/m 2-4 
 
2-5, 2-6, 2-7, 2-9,  2-10, 
2-11 
 
 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

§2.4: levensduur 
sterren 
 
§2.5: afsluiting 
 
§3.1: inleiding 
 
§3.2: ontstaan van 
sterren 

2-12 t/m 2-14 
 
 
 
 
3-1 
 
3-2 
 

Donderdag 19 
september: 
Posterpresentatie 
Tijdens de les 

di: verkort 
rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

§3.3: levensloop 
zon 
 
§3.4: levensloop 
zware sterren 
 
 

3-3  
 
 
3-4 t/m 3-6 
 
 
 

   

week 40 
30 sep t/m 4 
okt 

§3.5: de cyclus is 
rond 
 
§3.6: afsluiting  
 
D: Zwarte gaten 
D1: inleiding 

3-7 en 3-8 
 
 
 
 
4-1 en 4-2 

PO: 
(portfolio) bepaling 
Hubble constante 
uiterlijk inleveren: 
Vrijdag 4 oktober 

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

Keuzehoofdstuk  
D2: wat is een 
zwart gat 
 

4-3, 4-4 en  4-5 Verwerkingsopdracht, 
(onderdeel PO): 
donderdag 10 oktober 
tijdens de les 

 



 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

D3: ontstaan zwart 
gat 
 
Voorbereiding 
toets 
 

4-6 en  4-7 
 
 

 
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: Scheikunde klas : 6e klas 
tweede fase 

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

Algemeen 

Aantal lessen:  24⅔ (cl2), 24⅔ (cl8) 
Aantal slu:   53 (ca. 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 met betrekking tot betrekking 
tot de hieronder omschreven stof toereikend zijn om toets T61 met (minimaal) voldoende 
resultaat af te leggen.  
 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor toets T61 bestaat uit:  
Nieuwe stof:   Hoofdstuk 15 en 16 uit Chemie 6e editie, 6 vwo leerboek. 
Te herhalen stof: Hoofdstuk 3: §3.2 en §3.3, hoofdstuk 6: §6.2 en §6.4 uit Chemie 6e editie, 4 

vwo leerboek.  
Hoofdstuk 10: §10.3 t/m §10.6  en hoofdstuk 11 uit Chemie 6e editie, 5 vwo 
leerboek. 

In hoofdstuk 15 worden de kunststoffen behandeld. Achtereenvolgens komen de begrippen 
(co)polymeer, thermoplast, thermoharder, glaspunt, additiepolymeer, initiatie, terminatie, propagatie, 
polymerisatiegraad  en -snelheid, amorfe en kristallijne structuur, weekmaker, stabilisator, crosslink, 
condensatiepolymeer en biopolymeer aan de orde.  
Hoofdstuk 16 gaat over duurzame energie en energieopslag. Behandeld worden: energieopslag, 
kwaliteit van energie, biobrandstoffen, warmtekrachtkoppeling, brandstofcellen, (oplaadbare) 
batterijen, elektrolyse, recycling van batterijen. 
In hoofdstuk 3: §3.2 en §3.3 wordt een aantal koolstofverbindingen behandeld. De verzadigde, 
onverzadigde en cyclische koolwaterstoffen komen aan de orde. Daarnaast worden additie- en 
substitutiereacties behandeld. In hoofdstuk 6:§6.2 en §6.4 komen de polaire atoombinding, polaire 
stoffen, alkanolen, aminen en waterstofbruggen aan bod.  
In hoofdstuk 10: §10.3 t/m §10.6 komen achtereenvolgens aan de orde: cis-trans-isomerie, alcoholen 
en ethers, aldehyden en ketonen, esters en spiegelbeeldisomerie. In hoofdstuk 11 worden de 
redoxreacties behandeld. Belangrijke begrippen hierbij zijn: metaalroosters, reductoren, oxidatoren, 
redoxkoppels, halfreacties, redoxreacties, elektrochemische cellen en batterijen. 

 
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) 

% SE Mee te nemen 
hulpmiddelen 

H3:§3.2 en §3.3, H6: §6.2 
en §6.4, H10: §10.3 t/m 
§10.6, H11, H15, H16 

T 
 

s,i 
 

120 
 

16 
 

Binas,  
gewone rekenmachine 
(GR is niet toegestaan!) 

 
Rooster  Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Scheikunde klas : 6e 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 

§15.1 

§15.2: deel 1 
 
Herh: 

§ 10.3: IUPAC-

naamgeving 

§ 3.2, § 3.3 

§ 6.2, § 6.4 

§15.1: 2 t/m 5 

§15.2: 6 t/m 10 

 
Herh: 
§ 10.3: IUPAC-

naamgeving 

§ 3.2, § 3.3 

§ 6.2, § 6.4 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

§15.2: deel 2 

§15.3 

§15.2: 11 t/m 13 

§15.3: 14 t/m 25 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

§15.4 

§15.5 

§15.4: 26 t/m 33 

§15.5: 34 t/m 40 

 
§15.5:DP3  

 

week 38 
16 t/m 20 sep 

§15.6 

§15.7 

 

§15.6: 41 t/m 44 

§15.7: 1 t/m 16  

 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

§16.1 

§16.2: deel 1 

§16.1: 2 t/m 7 

§16.2: 8 t/m 11 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

§16.2: deel 2 

§16.3 

§16.2: 12 + 13 

§16.3: 14 t/m 18 

§16.3: demo 

elektrolyse  

 

week 41 
7 t/m 11 okt 

§16.4 

 
Herh: 
H11 

§16.4: 19 t/m 21 

 
Herh: 
H11 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

§16.5 
 
Herh: 
§10.3 t/m §10.6 

§16.5: 1 t/m 24 
 
Herh: 
§10.3 t/m §10.6 

 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 : 6 
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 

Exponenten 
en logaritmen 
Berekeningen 

met de 
afgeleide 

 
 

T 

 

   s,i 

 

 
 

90 

  
 

15 

 
 

Grafische 
rekenmachine 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: wis A   klas : 6 
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 
12.1 

Exponentiële 
groei 

1 t/m 6 
1 t/m 5 
6 t/m 9 

  

 
week 36 
2 t/m 6 sep 

12.1 
Exponentiële 

groei 
12.2 

Groeiformules 

 
10 t/m 14 
15 t/m 19 
20 t/m 24 

  

 
week 37 
9 t/m 13 sep 

 
12.2 

Groeiformules 

 
25 t/m 29 
30 t/m 34 
35 t/m 39 

  

 
week 38 
16 t/m 20 sep 

 
12.3 Logaritmen 
12.4 Werken met 

logaritmen 

 
40 t/m 44 
45 t/m 48 
49 t/m 53 

 

 di: verkort rooster 

 
week 39 
23 t/m 27 sep 

12.4 Werken met 
logaritmen 

12.5 
Groeisnelheid 

54 t/m 57 
58 t/m 50 
61 t/m 64 

 

  

 
week 40 
30 sep t/m 4 okt 

 
12.5 

Groeisnelheid 

 
65 t/m 68 
69 t/m 72 
73 t/m 75 

  

 
week 41 
7 t/m 11 okt 

 
13 Voorkennis 

13.1 
Berekeningen 

met de afgeleide 

 
1 t/m 4 
5 t/m 8 
9 t/m 13 

 

 

 
week 42 
14 t/m 18 okt 

      Herhalen 
 

Herhalen 
D-toetsen 

 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 H12 en 13.1 toetsweek  

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



STUDIEPLANNER    vak: wiskunde B klas : 6 
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 
 
13.1 
Evenredigheden 
en inverse 
functies 

m. 1, 2ac,3de,4 
 
m. 3,4,6 
 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

13.2 Asymptoten 
bij gebroken 
functies 

m. 9, 10, 12 
m. 16, 17, 19, 20 
m. 22 t/m 24 
m. 27 tm 29 
 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

13.3 Limieten en 
perforaties 
13.4 Limieten bij 
exponentiële en 
logaritmische 
functies 

m. 31 t/m 33 
m. 37 t/m 39 
m. 41, 43 
m. 44, 45 
 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

13.4 Limieten bij 
exponentiële en 
logaritmische 
functies 

m. 47 t/m 49 
m. 50,51, 52 
m. 55 t/m 57 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

H14 Meetkunde 
toepassen 
14.1 
Vergelijkingen bij 
meetkundige 
figuren 

Voorkennis m. 2, 5, 8 
m. 2ace, 3, 5 
m. 8 t/m 10 
m. 11 t/m 13 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

14.2 Lijnen en 
cirkels 

m. 16 t/m 18 
m. 20 t/m 22 
m. 24, 25, 27 
m. 30 t/m 32 

  

week 41 
7 t/m 11 okt  

m. 33, 35, 36 
m. 38, 39 
Herhalen 

 
 

week 42 
14 t/m 18 okt 

Dtoets H13 en 14 
(opg 1 t/m 5) 

Herhalen  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 
Hfdst. 13 & 
14.1 + 14.2 

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 D klas : 6 
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 H.13 
13.1 Kegelsneden en de 
vergelijking van de 
parabool 

 
2 t/m 5 
8 t/m 10 

  

week 36 
2 t/m 6 sep 

13.2 Vergelijkingen van 
ellips en hyperbool 

12 t/ 15 
18, 19, 20  
22, 23, & 24 

  

week 37 
9 t/m 13 sep 

13.2 Vergelijkingen van 
ellips en hyperbool 

26 t/m 28 
30, 32, 33, 34 
35, 36, 38 & 39 

  

week 38 
16 t/m 20 sep 

13.3 Raaklijnen en 
poollijnen 

41 t/m 43 
45 t/m 47 
48 t/m 51 

 di: verkort rooster 

week 39 
23 t/m 27 sep 

13.4 Variabele punten en 
omwentelingsoppervlakten 
Voorkennis H. 14 

54 t/m 58 
61 t/m 64 
 

  

week 40 
30 sep t/m 4 okt 

14.1 Regressielijnen en 
correlatiecoëfficiënt 

2 t/m 4 
6 & 7 
9 & 10 

  

week 41 
7 t/m 11 okt 

14.1 Regressielijnen en 
correlatiecoëfficiënt 
14.2 
Regressievoorspellingen 

13 t/m 17 
18 t/m 21 
23, 24, 28 & 30 
 

 

 

week 42 
14 t/m 18 okt 

14.2 
Regressievoorspellingen 
DT H. 13 
DT H. 14 

33 t/m 27 
1 t/m 16 
1 t/m 5 

 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 

Toets over H. 
13 en 14.1 & 

14.2 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


