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week 4 

20 t/m 25 jan 

ma: klas 6 kijk- en luistertoets Du  

di: klas 6 kijk- en luistertoets En 

wo: start P3; 

klas 6 kijk- en luistertoets Fa 

huiswerkvrij; 

inhaal-/herkansingsformulier T2 beschikbaar 

do: Scheikunde Olympiade; 

klas 4 en 5 cursus Studievaardigheden 

za 25 jan: Open Dag 9:30-13:30 Zoom, 10:00-14:00 Westerlaan 

week 5 

27 t/m 31 jan 

26 jan t/m 1 feb klas 5 uitwisseling met Italië 

ma: klas 5 en 6 Natuurkunde Olympiade 

di: klas 4 intakes cursus Presenteren 

klas 4 en 5 cursus Studievaardigheden 

do: vóór 12:30 inleveren inhaal-/herkansingsformulier T2 in de mediatheek; 

19:30-21:30 Klassieke lezing, C. Caspers: ‘Plato’ (L22/23) 

vr: klas 4 voorlichtingsmiddag (Thorbecke SG); 

HPG uitvoering muziekproductie Hein Brand; 

klas 6 inleveren eindversie PWS 

week 6 

3 t/m 7 feb 

ma: MR 

wo: roostervrij; 

klas 4 aantal lln cursus Presenteren 

do: roostervrij 

vr: verkort rooster; 

13:30 inhaal/herkansing T2; 

HPG uitvoering muziekproductie Hein Brand; 

Volleybaltoernooi 

week 7  

10 t/m 14 feb  

ma: verkort rooster; 

13:30 inhaal/herkansing T2; 

wo: klas 4 aantal lln cursus Presenteren 

do: klas 5 Rome-/Griekenlanddag 

week 8 

17 t/m 21 feb voorjaarsvakantie 

week 9 
24 t/m 28 feb 

ma: huiswerkvrij; 

verkort rooster; 

wo: klas 4 en 5 Beroepenavond (Van der Capellen SG) 

do: vanaf 14:00 verzuimspreekuur 3; 

14:15 klas 3 t/m 6 Econasiumlezing (L22/23); 

klas 6 PWS-avond 

za 29 feb: klas 5 vertrek Rome-/Griekenlandreis 

week 10 

2 t/m 7 mrt 

29 feb t/m 6/7 feb klas 5 Rome-/Griekenlandreis 

4 t/m 7 mrt internationalisering Flône in Zwolle 

4 t/m 7 mrt klas 6 nat (6lln) CERN-reis (Geneve) 

do: 14:00 klas 4 Econasium simulatiespel EcoPlaza 

vr: Romereizigers terug 

za: Griekenlandreizigers terug  

week 11 

9 t/m 13 mrt 

ma: MR (reserve) 

di: klas 6 PWS-cijfer bekend; 

klankbordgroep klas 4 en 5 

week 12 

16 t/m 20 mrt 

ma: klas 6 essay Engels, rest toetsvrij 

di: roostervrij, toetsvrij 

wo t/m vr: toetsweek T3 

week 13 

23 t/m 27 mrt 
ma t/m do toetsweek T3 
do: klas 4 IJSO Science Olympiade (na de toetsen) 

vr: roostervrij 



STUDIEPLANNER   vak: ak   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 12 
Aantal slu  : 24 (schatting) 

 

Leerdoelen 
Na afloop moet je kunnen voldoen aan de eisen van de examenstructuur Aarde- Klimaatvraagstukken 
van het Ministerie van O, C&W. Dit is een SE-(schoolexamen-)onderdeel. 

 
 
Leerstofomschrijving 
De leerstof wordt je paragraafsgewijs ( te weten §1.1 t/m 1.4 en §3.1 t/m 3.3, boek 
Klimaatvraagstukken) aangeboden d.m.v. het studieboek. Hierbij worden de bijbehorende 
verwerkingsopdrachten aangeboden. 
 
Ter verdieping/verrijking kan je een aantal stencils/werkbladen of internetpagina’s overhandigd krijgen. 
Ook kunnen atlasopdrachten(Grote Bosatlas, 54e/55e druk) of internetopdrachten worden gegeven. 
 
 

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 
bovengenoemde geval geen recht op een herkansingsmogelijkheid voor het vak AK m.b.t. periode 3 
van dit schooljaar. 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

H.1 Het 
klimaatsysteem 

H.4 
Klimaatbeleid 
in de praktijk 

T s,i 60 1 5 Grote Bosatlas 
Rekenmachine 
(NIET grafisch!) 

 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: ak   klas : 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Bespreken SE   wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

1.1 De atmosfeer: 
een omhulsel van 
gas + intro PO 

1.1 opdr. 2 t/m 5  do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

1.1 De atmosfeer: 
een omhulsel van 
gas 

1.1 opdr. 6 t/m 8  wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

1.2 
Warmtetransport 
door de wind + 
gastles 
duurzaamheid 

1.2 opdr. 2 t/m 4  ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

1.2 
Warmtetransport 
door de wind + 
1.3 Rivieren in de 
oceanen 

1.2 opdr. 5 t/m 8 
1.3 opdr. 3, 5 t/m 
7 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

1.4 Het klimaat 
als systeem + 
PO-les 

1.4 opdr. 2 t/m 6  
 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

4.1, 4.2, 4.3 
Klimaatbeleid in 
de praktijk 

4.1 opdr. 3, 5, 6 
4.2 opdr. 2, 5, 7 

  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Biologie   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  
Algemeen : 
 
Aantal lessen : ca 21 
Aantal slu  : ca 40 

 

Leerdoelen Eindtermen examen biologie vwo: 
  Zie https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vwo-2/2019 

Boek 4a  
T1 Inleiding in de  
     biologie 

  

4   Ordening v.d. diversiteit v.h. leven A13, B2 

5   Natuurwetenschappelijk onderzoek A5 

6   Onderzoeksaanpak A5 

Boek 4b 
T5  Evolutie 

1   Evolutie A13, F1, F2, F4 

2   Evolutie v.d. mens A13, F2 

3   Evolutie van een soort A13, F1, F2 

4   Ontstaan van nieuwe soorten A13, F1, F2 

5   Ontwikkeling v.h.leven A13, C2, F2, F3, F4 

6   Prokaryoten A13, B2, F3 

7   Eukaryoten A13, B2, B3, F3 

8   Enkele onderzoeksmethoden A13, B2, F2 

 
 
Leerstofomschrijving 
 

Biologie voor Jou 4a Thema 1 Inleiding in de biologie BS 4, 5, 6 
Biologie voor Jou 4b Thema 5 Evolutie BS 1 t/m 8 
 

Werkwijze: Klassikaal, individueel, tweetallen en groepswerk 

 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Toets T1 Inleiding in de Biologie 
BS 1, 4,5,6 
en T5 Evolutie BS 1 t/m 8 
 
Onderzoeksmethoden 
 

T 
 
 
 

PO 

S, i 
 
 
 

S, g 

60 
 
 
 

45-90 

6 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
- 

Niet-grafische 
rekenmachine 

 
 

niet-grafische 
rekenmachine 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

 

https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vwo-2/2019


STUDIEPLANNER   vak: Biologie   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Boek 4a 
T1 Inleiding Bio. 
BS 4 

 
7, 8 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Toetsbespreking 
BS 5 
BS 6 

 
9 t/m 14 
15 t/m 17 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

BS 6 uitloop 
 
Boek 4b!!! 
T5 Evolutie 
BS 1 
 

D-toets 
 
 
 
1 
 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

Boek 4b!!! 
T5 Evolutie 
BS 2 
BS 3 
Uitloop/start BS 4 

2, 3, 4 
 
5 t/m 8 

 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

BS 4  
 
BS 5 

9 t/m 11 
 
12 t/m 14 

Practicum opdr 
18 en 19 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

BS 6 
BS 7 
PO 

15, 16 
17 t/m 22 

PO 1-2 lessen 
Evt week eerder 
of later 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

BS 8 
Uitloop 

24 t/m 28 Evt practicum 
opdr 21 en 22 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: CAE   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 15 
Aantal slu  : 30 

 

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

 Speaking 

 Listening 

 Writing 

 Reading 

 Use of English. 
Zie onder Werkwijze 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing. 
 
 
 
 

Werkwijze 

Met behulp van het Complete Advanced Cambridge English student’s book werken we naar CP 4.3 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 Unit 5 

& 6 

 
T 

 
s,i 

 
90 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: CAE   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Listening test  
 

  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

SB unit 5 
Dramatic events, 
pp 52, 53, 54, 55 

  do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

SB unit 5, pp 56, 
57, 58, 59 

  wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

SB unit 5, pp 60, 
61 

  ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

SB unit 6 Picture 
yourself, pp 62, 

63, 64, 65 

  ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

SB unit 6, pp 66, 
67, 68   

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

SB unit 6, pp 69, 
70 

Revision units 5 
& 6, pp 72, 73 

  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Duits   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 18 
Aantal slu  :  

 

 
Leerdoelen : 
 
Het verbeteren van de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid 
 
 
 
Leerstofomschrijving : 
 

Na Klar Kapitel 3 + 4 en schrijfvaardigheid volgens de methode en volgens 
oefeningen van de docent 
 
 
 
 

Werkwijze : 
 
 

Oefeningen voorbereiden (maak- en leerwerk) uit de methode, schrijfopdrachten van 
de docent 
 
 
 
 

Toetsing : 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

       
 

Na Klar H 3,4 
+ 

schrijfvaardigheid 
(informele 

schrijfopdracht) 

t 
 
 
 

S,i 
 
 
 

90 
 
 
 

1 
 
 
 

  
Wb N-D, bij de 
schrijfopdracht 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Duits   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Kapitel 3: Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung  2-15, 
deels)                                 
 
Uitleg 
briefconventies 
“informele brief’ 

Leren: 
Redemittel  blz 
53, 55, 62 
(Schreib mal!),    
 
Schreibhilfe Tb 
S.147-148,Briefe  
10,12,13 Tb 
S.94-95                

Per les één 
deel van het 
huiswerk leren 
uit K. 3&4 (zelf 
plannen!, het 
huiswerk wordt 
deze periode 
niet opgegeven 
door de 
docent!), aan 
het einde van 
de week alles 
kennen! 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Kapitel 3: Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung  2-15, 
afronden)                                 
 
Grammatik 
(Übung 29-35) 

Grammatik blz 58 
& 59  
Wörter blz 56, 
57, 63 
(Examentraining) 
Redemittel 
‘schreib mal’ blz 
62-63 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

Grammatik 
(Übung 36-43) 
 

Leren: Redemittel  
blz 53,55,62,63 
(Schreib mal! 
herhalen),    
Grammatik blz 58 
t/m 61  
Wörter blz 
56,57,62 
(Examentraining 
herhalen) 
 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

Kapitel 3 : Sprich 
mal (Übung 44-
48), 
Bij het spreken 
gebruiken: 
Redemittel blz. 62 
‘Sprich mal’ 
 

Leren: Redemittel  
blz 53,55,62,63 
(Schreib mal! 
herhalen),    
Grammatik blz 58 
t/m 61  
Wörter blz 
56,57,62 
(Examentraining 
herhalen) 
 

Schreibhilfe Tb 
S.147-

148,Briefe 
(herhaling 

week4,10,12,13 
Tb  

S.94-95                

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Kapitel 3 : 
Schreib mal  
(Übung 54-58, 
zelfstandig 
werken!) 
  
Alle grammatica, 
Redemittel van 
Kapitel 3 leren! 

Oefenbrief, 
zelfstandig 
uitwerken 

Zelfstandig: 
Alle 
grammatica, 
Redemittel van 
Kapitel 3 leren 
Alle 
oefeningen tot 
nu opgegeven 
moeten af zijn 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 
 
Deze week geen lessen 
Duits, het maak en leerwerk 
zelfstandig uitwerken. Het 
wordt nagekeken in week 
10! 



 en nagekeken 
 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Kapitel 4: 
Grammatik 
(Übung 24-31) 
                            
Grammatik 
(Übung 32-35) 
 

Leren redemittel: 
blz 71, 73, 84 
(Schreib mal!),    
Grammatik blz 78 
&79 en  
Wörter blz 85 
(Examentraining 

 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Kapitel 4: 
Schreib mal  
(Übung 47, 48, 
52) 
 

Leren: 
Redemittel  blz 
71, 73, 84 
(Schreib mal!),    
 Grammatik blz 
80 t/m 82 en  
Wörter blz 76 & 
85 
(Examentraining) 

Alle 
grammatica, 
Redemittel van 
Kapitel 4 
kennen! 
Alle 
oefeningen tot 
nu opgegeven 
moeten af zijn 
en nagekeken 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: ECONOMIE klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen :  
Aantal lessen : 14 
Aantal slu   : 30  

 

Leerdoelen:   
De leerling  kan in de context van gezinshuishoudingen, ondernemingen en overheid 
analyseren dat ruil niet alleen op één moment in de tijd plaatsvindt maar ook over de tijd. De 
prijs die deze intertemporele ruil coördineert is de rente.  
 
Gezinnen ruilen over de tijd  
De kandidaat kan in contexten:  
• voorbeelden geven van voorraadgrootheden en stroomgrootheden en het belang aantonen 
van deze grootheden voor de verschillende levensfasen waarin gezinnen zich bevinden en 
dit rekenkundig toelichten;  
• aan de hand van de levensloop van gezinnen aantonen waarom en wanneer zij sparen, 
investeren in zichzelf en/of een schuld opbouwen;  
• de prijs van sparen en lenen verklaren;  
• met argumenten de keuze tussen sparen en lenen illustreren en de financiële gevolgen van 
sparen en lenen rekenkundig onderbouwen;  
• verklaren dat rente de prijs is voor het uitstellen van consumptie, en het onderscheid tussen 
nominale en reële rente beschrijven en rekenkundig onderbouwen;  
• de invloed van inflatie op sparen en lenen toelichten en rekenkundig onderbouwen.  
 
De overheid ruilt over de tijd  
De kandidaat kan in contexten:  
• de schuld van de overheid (staatsschuld) vergelijken met een private schuld en verklaren 
dat een overheidstekort gezien kan worden als een vorm van uitgestelde belastingheffing;  
• met voorbeelden toelichten dat de inkomsten en uitgaven van de overheid behoren tot de 
stroomgrootheden en dat een overheidsschuld een voorraadgrootheid is;  
• voorbeelden geven van structurele uitgaven en incidentele uitgaven en toelichten dat 
structurele uitgaven worden gedekt door belastinginkomsten en dat incidentele uitgaven 
worden gedekt door een financieringstekort;  
• uitleggen dat het spreiden van belasting in de tijd leidt tot een lager welvaartsverlies;  
• dilemma’s beschrijven bij de keuze tussen pensioenvoorzieningen op basis van het 
omslagstelsel en het kapitaaldekkingsstelsel.  
 
Ondernemingen ruilen over de tijd  
De kandidaat kan in contexten:  
• de financiële gegevens van een onderneming vertalen in een elementaire balans  
(voorraadgrootheden) en resultatenrekening (stroomgrootheden) en dit rekenkundig 
onderbouwen 
• met voorbeelden toelichten dat het bij de balans van ondernemingen gaat om 
voorraadgrootheden en bij de winst-en-verliesrekening om stroomgrootheden  
 
Leerstofomschrijving (M-A)  
Praktische Economie voor de Tweede Fase Module 4: Heden, verleden en toekomst 
Hoofdstuk 1: prijs van tijd  
Hoofdstuk 2: gezinnen in de tijd  
Hoofdstuk 3: ondernemingen in de tijd  
Hoofdstuk 4: overheid in de tijd  



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 4 
Heden,verleden 

en toekomst 

T s.i 90  8 Rekenmachine 
(geen 

grafische) 
 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 
 
 



 

STUDIEPLANNER   vak: ECONOMIE klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Bespreking toets Bespreking toets 
H1 : (O) 2 – 10 
 

Bespreking toets wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

H1 §1 en §2  
H1 §3 en §4 

H1 : (O) 11- 19 
H1 : (O) 20 - 26 

H1 : (O) 2 – 10 
H1 : (O) 11- 19 
 

do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

H2 §1 en §2 
 

H2 : (O) 2 – 11 H1 : (O) 20 - 26 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

H2 §3  
H3 §1 

H2 : (O) 12 – 14 
H2 : (T) 15 – 18 
H3 : (O) 1- 6 

H2 : (O) 2 – 11 
H2 : (O) 12 – 14 
H2 : (T) 15 – 18 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

H3 §2 en §3 H3 : (O) 7 – 17 
H3 : (T) 18 - 21 

H3 : (O) 1- 6 
H3 : (O) 7 – 17 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
2 t/m 7 mrt 

H4 §1 en §2 
H4 : (O) 1- 10 

H3 : (T) 18 – 21 
H4 : (O) 1- 10 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt H4 §3 en §4 

H4: (O) 11 – 19 
H4: (T) 20, 21, 24, 
25 

H4: (O) 11 – 19 
H4 : (T) 20, 21, 
24, 25 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Engels   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : +/- 21 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
- Het verbeteren van de vaardigheden spreken en lezen aan de hand van beroemde speeches.  
- Het vergroten van de woordenschat en de grammaticale kennis en toepassing.  

 
Leerstofomschrijving 
 

- My Grammar Lab Advanced (MGL) Modules: 3 (prepositions) & 14 (passive) + herhaling 
Modules 6, 7 & 8, lijst ‘common prepositions’  

- Examenidioom Engels  (Ex. id.) Hoofdstuk 2, 3, 9, 11, 12, 17 & 18 
- Reader Periode 3 
- The Underground Railroad, Colson Whitehead (2016) 

 

Werkwijze 

 We werken ten minste één les per week uit My Grammar Lab. Je start altijd met de 
diagnostische toets op de eerste pagina van de Module om te testen hoeveel oefening je 
nodig hebt per onderwerp. Aan de hand daarvan maak je je eigen planning of ga je aan de 
slag met de planning van de docent. De lessen gebruik je steeds om uit het boek te werken 
aan de nieuwe hoofdstukken én het herhalen van de hoofdstukken die we eerder dit 
schooljaar hebben behandeld. Heb je de grammatica lessen niet nodig om te werken uit het 
boek? Neem dan The Underground Railroad of een ander boek mee om te lezen.  

 We trainen leesvaardigheid met The Underground Railroad. Daarnaast gebruiken we dit boek 

om te oefenen met literatuur analyse. Vragen over het boek zijn opgenomen in de reader. In 
de week dat je het opgegeven hoofdstuk leest maak je ook de bijbehorende opdrachten. 

 Spreekvaardigheid komt aan bod in de vorm van een two-minute speech. Hiervoor krijg je een 
cijfer wat net als de grammar/vocab toets 1x meetelt. Het is dus 50% van je cijfer voor periode 
3. Deze speeches vinden plaats in de laatste week voor de toetsweek.  

 Je leert elke week woordjes uit het Examenidioom boek (EN-NE). Deze worden getoetst in de 
toetsweek.  

 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Speech S m, i 2 min 1 - Notes 
 

Grammar, 
literature and 

vocab 

T s, i 60 min 1 - - 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Engels  klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Intro term 3 (ppt + 
planner) 

Introduction ppt Discuss test 
 

wo: start P3 
 

Grammar MGL 3  

Literature  Ex. Id. H2.  

week 5 
27 t/m 31 jan 

Reader Speeches 
Ppt Pronunciation 

Introduction Ex. Id. H3 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 
vr: voorlichtingsmiddag 
(Thorbecke SG) 

Grammar MGL 14 MGL 3 

Literature  TUR ch. 7 

week 6 
3 t/m 7 feb 

Reader Speeches “I Have a Dream” 
(Part 1) 

Ex. Id. H.9 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

Grammar Review MGL 6 MGL 14 

Literature   TUR ch. 8 

week 7  
10 t/m 14 feb  

Reader Speeches “I Have a Dream” 
(Part 2) 

Ex. Id. H.11 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

Grammar Review MGL 7  

Literature  TUR ch. 9 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Write speech 10 Keys to 
Writing a Speech  

Ex. Id. H.12 
 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

Grammar  Review MGL 8  

Literature  TUR ch. 10  

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Practise speech Pronunciation 
assignment 

Ex. Id. H.17 
 

do: 14:00 klas 4 Econasium 
simulatiespel EcoPlaza 

Grammar Revision  

Literature  TUR ch. 11 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Speeches  Ex. Id. H. 18 
Speeches! 

 
Speeches  TUR Ch.12 

Speeches   MGL Revision  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : ca. 12  
Aantal slu  : 40 
 
Leerdoelen 

 Kennis nemen van enkele theorieën over de wijsgerige antropologie.  
 Eigen mening kunnen vormen met betrekking op de vraag ‘Wat houdt mens zijn 

in?’ en deze mening in groepsverband en schriftelijk kunnen formuleren.  
 Eigen mening kunnen vormen met betrekking op de vraag ‘In hoeverre is de mens 

vrij?’ en deze mening in groepsverband en schriftelijk kunnen formuleren.  
 

 
Leerstofomschrijving 

 H1 Cogito: Wijsgerige antropologie  
o paragraaf 2 Lichaam en geest (vanaf ‘De wereld tussen haakjes zetten’)  
o paragraaf 3 Vrijheid  
o tekst Simone de Beauvoir 

 Aantekeningen en stencils Wijsgerige antropologie  
 
 
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 

Wijsgerige antropologie: 
vrijheid 

T s,i 60 1 5 

 
 
 

 
 



STUDIEPLANNER   vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
week/datum lesstof Opdrachten curriculum 
week 4 
20 t/m 24 jan 

Toetsbespreking  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Lesinhoud:  
fenomenologie & identiteit  

 
10, 11, 19, 20, 22 

 

week 6 
3 t/m 7 feb 

Lesinhoud: Functionalisme: 
de mens als machine?  

15, 16, 23, 24, 26 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

Lesinhoud: Structuralisme 
& behaviorisme 

 
27, 28, 29 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Lesinhoud: Existentialisme 
 

30, 31, 32, 33, 36 ma: huiswerkvrij; verkort rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
Geen les, Romereis Geen les, Romereis 

 
Geen les, Romereis 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Lesinhoud: marxisme en 
feminisme  
 

Tekst Simone de Beauvoir 
1,2  

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Frans   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Print deze studiewijzer uit en zorg dat je hem tijdens de lessen Frans bij je hebt evenals je boeken en 
schrift. 
 
Afkortingen : 
M = maken; L = leren; ex = exercice; voc = vocabulaire; lot = Langue-o-thèque; gram = grammaire 
 
Het huiswerk moet af zijn in de week erna. Bijv. wat onder ‘Opdrachten’ staat in week 5 moet af zijn in 
eerste les van week 6. Soms staat specifiek in welke les het af moet zijn. 
 
Aantal lessen: ongeveer 22 

 

Leerdoelen 
Trainen van Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid, 
Schrijfvaardigheid; Grammatica leren en toepassen. 
 
 
Leerstofomschrijving 
Bovenstaande vaardigheden worden aangeboden in de methode Grandes Lignes ; zie studiewijzer 
voor leerstof. 
De oefeningen die niet worden gemaakt kun je gebruiken bij de voorbereiding voor de toets.  
 
 
 

Werkwijze 

 
Individueel / in groepjes / klassikaal. 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoodstuk 3,4 
en 5 

+  
leesvaardigheid 

T* S,i 90 1 -  
Woordenboek F-N 
(zelf meenemen) 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Frans   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Chapitre 4 

 
Toetsbespreking 

M ex 3, 4, 5 
L voc, gram B 
 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Chapitre 4 
ex 6, 7, 8, 15 

M ex 11, 12, TPB, 
16 
L voc, lot, gram B 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

ex 15, 22, 28 M ex 17, 19, 25, 
31, 32 
 
L voc, lot, gram C 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

 
ex 34, 36, 37, (41, 
42) 

M ex 33, 35b, 38, 
39bc, 40, 43 
L voc, lot, gram D  

 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

décrire des objets  
 
Chapitre 5 

 
 

M ex 3, 4, 5, 7, 13 
L voc, lot, gram B 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Chapitre 5 

 
ex 1, 2, 9, 10/11, 15 
 

M ex 18, 22, 23, 
TPC 
L voc, lot, gram C 
 

   

week 11 
9 t/m 13 mrt 

ex 27/28, 25, 37, 
41, 45 
 
Oefenen 
examenteksten 

M ex 32, 36, 38, 
39, 44 
L voc, lot, gram D   

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   Geschiedenis  klas 4 
periode 3    2019-2020     

 
Algemeen : 
Aantal lessen  : max 3 per week  
Aantal slu   : 40 
 
Leerstofomschrijving 

 Hoofdstuk 6: De tijd van regenten en vorsten 

 Hoofdstuk 7: De tijd van pruiken en revoluties 

 Een overzicht van de tien tijdvakken 

 In de les gegeven aantekeningen en uitgedeelde stencils. 
 

Leerdoelen 
Er wordt van je verwacht dat je: 
 een overzicht hebt van de tien tijdvakken en de  kenmerkende aspecten van de tot 

dusver behandelde zeven tijdvakken.  
 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 (door docent en medeleerlingen) 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 
 
Werkwijze 

 In de lessen krijg je een toelichting bij de besproken stof in het handboek.  

 In het rooster staat een weektaak. Wanneer je het werk verdeelt over de drie lessen 
in de week, dan valt de werkdruk mee én is de toelichting makkelijker te volgen. 

 De opgaven in het boek worden voor het grootste deel thuis gemaakt. Het is jullie 
verantwoordelijkheid om de vragen na te kijken. De antwoorden zullen verschijnen 
op de vakpagina op de ELO. 

 
Toetsing 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Zie leerstof T s,i 90 Zie PTA 5% Pennen 

       

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

 
 



STUDIEPLANNER   Geschiedenis  klas 4 
periode 3    2019-2020    
 

 
 

WEEK/DATUM VOOR TE BEREIDEN 

LESSTOF 
GEMAAKTE OPDRACHTEN VAN DE SL 

week 4 
20 t/m 24 jan 

- Toets bespreken  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

§ 6.2 : De Republiek 
§ 6.1 

§ 6.2 : opg 1, 4 
§ 6.1 : opg 1, 3, 4, 6, 9, 10 en 11 

do: vóór 12.30 inleveren 
herkansingsformulier T2 in 
de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

§ 6.2 : Frankrijk en 
Engeland 

§ 6.2 : 5, 6, 8 en 10 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  
 

§ 6.3: Wet. revolutie 
§ 7.1: Verlichting 
 

§ 6.3 : opg 2, 3, 4, en 5 
§ 7.1 : opg 1, 2, 6 en 8 
 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

 
VOORJAARSVAKANTIE 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 
 

§ 7.2 : Verlicht 
absolutisme 
 

§ 7.2 : 2, 3, 4, 5, 6 
 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
2 t/m 7 mrt 
 

§ 7.4 : VS (204-207) 
 
           : Fr (208-211) 
 

§ 7.4 : VS opg,3,4,5, 6 en 7 
 
§ 7.4 : Fr opg 9, 11, 13, 16 en 17 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 
 

§ 7.3 : Abolitiionisme 
 

§ 7.3: opg 1, 5, 6 en 9 
 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

Reserve / herhaling 
 

 Alleen maandag les 
Di vrij / vanaf wo : 
toetsweek 

 

TOETSWEEK week 13 
23 t/m 27 mrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Grieks   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen: 20 
Aantal slu  : 50 
 

Leerdoelen 
 
- Vertalen teksten uit Pallas Hoofdstuk 25-28 
- Bestuderen bijbehorende grammatica 
- Woorden leren 
- Bestuderen cultuur Pallas Hoofdstuk 25-27 
 
Leerstofomschrijving 
 

Pallas Hoofdstuk 25-28 
 
 
 
 

Werkwijze 

 
 

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

Toetsing 
 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

SO T s,i 20 1 - geen 
 

SO T s,i 20 1 - geen 

Vertaaltoets T s,i 45 4 - Woordenboek/woordenlijst 

Teksttoets T s,i 90 4 - geen 

 
 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Grieks   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Bespreken toets 
Pallas 25A 
Cultuur blz. 80, 
82, 84 
 

Tekst 25A 
Oefeningen 25A 
Woorden 25A en 
herh. 19/20 
Gram. p. 81, 85 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Pallas 25A/B 
Cultuur blz. 
80,82,84 

Tekst 25A/B 
Oefeningen 25B 
Woorden 25AB 
en herh. 21/22 
Gram. p. 81, 85 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

Pallas 26A/B 
Cultuur blz. 
86,88,90 

Tekst 26A 
Oefeningen 
26AB 
Woorden 26AB 
en herh. 23/24 
Gram. p. 87,89 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

Pallas 26B/C 
Cultuur  blz. 
86,88,90 

Tekst 26C 
Oefeningen 
26B/C 
Woorden 26ABC 
Gram. p. 89, 91 

SO1 woorden 
19-25 en 
grammatical blz. 
81,85 en WB 
207 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Pallas 27A/B 
Cultuur blz. 92,94 

Tekst 27A/B 
Oefeningen 27A 
Woorden 27A/B 
Gram. p. 93,95 

SO2 woorden 
25,26 en 
grammatica blz. 
87,89,91 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Pallas 27B/C 
Cultuur blz. 
96,98,99 

Zelfstandig 
werken aan: 
Tekst 27B/C 
Oefeningen 
27B/C 
Lezen cultuur blz. 
96,98,99 
Woorden 27ABC 
Gram. p. 97 
 

 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Bespreken stof 
week 10 
Grammatica 
Pallas 28 

Tekst 28A 
Oefeningen 
28A/B/C 
Gram. p. 
103,105,107 

Vertaaltoets t/m 
27 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: KCV   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 14 
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen 
 

- Kennis over de Griekse en Romeinse Goden en mythologie en het herkennen 
ervan 

- Globale kennis van de receptie van de Griekse en Romeinse Goden in de 
Europese Cultuur 

- Kennis over Griekse beeldhouwkunst en aardewerk 
- De vaardigheid om beeldhouwkunst en aardewerk te omschrijven en te 

dateren 
- Kennis over de mythes en rites van Athene en Apollo 
- Kennis over de klassieke steden Athene en Delphi 
- Kennis over de cultuur-historische achtergrond van Theater 
- Kennis over Grieks theater, komedie en tragedie 
- Verbanden leggen tussen de bovenstaande leerdoelen 

 
 
Leerstofomschrijving 
Synopsis HST 1, 2, 3 en 8., inclusief te informatie in de huiswerkvragen. Aanvullende informatie in de 
lessen door de docent verstrekt. 
 
 

Werkwijze 

 
Er kan door de docent ervoor worden gekozen om elke week een hoor- en een werkcollege te geven. 
De lessen bestaan uit uitleg en opdrachten die tijdens of na de les gemaakt dienen te worden. 
Leerlingen krijgen in de les tijd om aan huiswerk- en portfolio-opdrachten te werken. Het portfolio dient 
in p4 te worden ingeleverd (zie elo voor de volledige omschrijving van opdrachten) 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Toets 
leerstof hst 
1, 2, 3 en 8 

 
TRAGEDIE 

T 
 
 
 

PO 

S,i 
 
 
 

S,m,g,i 

60 
 
 
 

10 SLU 

1 
 
 
 
1 

2,5 
 
 
 

2,5  

 
Pen 

 
 

nvt 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: KCV   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 
jan 

Inleiding KCV  
Synopsis H1.1-5 
 
Synopsis H1.6-7 

Huiswerk: WBA 1.1 
v1-5(p6), 1.2 v1-5 (p7) 
1.3 v1-6, 9-11(p9) 
 
Huiswerk: WBA 1.4 
v1-5 (p.25), 1.6 v1-12 
(p31) 1.7 v1-2 (p36) 
 

Portfolio: KLASSIEK 
ZWOLLE (zie elo) 
 
 
 
 
 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 
jan 

Synopsis H 8 
Uitleg portfolio-
opdracht 
 
Synopsis H8 
 

Huiswerk: WBA 8.1 v 
1-6 (p139) 8.2 v 1-5 
(p.139) 8.4 v2 
(ibidem) 8.5 v2 (140) 

Maak een begin met 
de portfolio-opdracht 
TRAGEDIE (zie elo 
voor omschrijving) 

do: vóór 12.30 
inleveren inhaal-
/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

Synopsis H.2A 
 
Synopsis H2A 
 

Huiswerk: WBA 2A.1 
v 1-2 (p38) 2A.2 v1-5 
(ibidem) 
 
WBA 2A.3 v1-4 (p39) 
en vv6 en 8 (p40-41) 
2A.4 (p42-3) 

Portfolio: GRIEKSE 
BEELDEN EN 
RECEPTIE (zie elo) 

wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 
inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 
feb  

Synopsis H.2A 
(uitloop) 
 
Synopsis H.2B 

Huiswerk: 2B.1 v1-2 
(p51), 2B.2 v1-3 
(ibidem)  
 
2B.3 v1-5 en 2B.4 v1-
5 (p49-53) 

Portfolio: 
VAASSCHILDERING 
(zie elo) 

ma: verkort rooster; 
13.30 
inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 
feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Rome/Griekenlandreis Rome/Griekenlandreis 
 
Zelfstandig werken 
aan Portfolio-opdracht 
TRAGEDIE 

Rome/Griekenlandreis ma: huiswerkvrij; 
verkort rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Synopsis 2B 
 
Synopsis 3.1-2 

Huiswerk: WBA 3.1 
v1-13 (p59) en 3.2 v1-
10 (p61-3) 

Werken aan 
TRAGEDIE 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Synopsis 3.3-5 
 
Uitloop  

Huiswerk WBA 3.3 
v1-2, 5, 6, 11-12 (p75-
77) 
 
WBA 3.4-5 v1-2, 4-11 
(p.77-78) 

Werken aan 
TRAGEDIE 

 

week 12 
16 t/m 20 
mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 
mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



 
 
 
 
 
Filmpjes deze periode: 
 

HST 8: https://www.youtube.com/watch?v=BjLrMxO4cys over de ontwikkeling van de tragedie 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BjLrMxO4cys


STUDIEPLANNER   vak: Latijn   klas: 4 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen: ca.20 
Aantal slu: 50 
 
Leerdoelen:  

 Latijn leren: woorden, stamtijden, verbuiging zelfst.nw. en bijv.nw., naamvalsfuncties 
 

 
Leerstofomschrijving:  

 teksten uit Lingua Latina 
 materiaal door de docent verstrekt 

 
 

 

Werkwijze: 
 klassikaal 
 in groepjes 

 individueel 
 thuis repeteren 

 

 
 

Toetsing 
 
 

 

Onderwerp soort Vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

 
1. toetsing woorden, stamtijden, 

verbuiging znw en bnw 
2. groepsopdracht vertalen 
3. cijfer voor het schrift 

 
PO* 

 

 
s,i 

 
10’ 

 
2 

 
--- 

 
--- 

woorden cap.30-32, stamtijden, 
verbuiging zelfst.nw. en bijv.nw., 
functies van de naamvallen 

T s,i 90’ 2 ---  
--- 

 
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Latijn   klas: 4 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum Lesstsof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 

20 t/m 24 jan 

Begin met cap 30   wo: start P3 

week 5 

27 t/m 31 jan 

  vr 31 s.o. cap 30 

[4ltc6+7] 

do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 

3 t/m 7 feb 

Begin met cap 31  di 4 s.o. cap 30 

[4ltc5] 

wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

  vr 14 s.o. cap 31 
[4ltc5] 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 

17 t/m 21 feb 

voorjaars- 

vakantie 

voorjaars- 

vakantie 

voorjaars- 

vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Begin met cap 32  di 25 s.o. cap 31 

[4ltc5] 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 

2 t/m 7 mrt 

 GROEPSOPDRACHT 

VERTALEN & 

GRAMMATICA 
 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

  
do 12 s.o. cap 32 
[4ltc5-6-7] 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 

23 t/m 27 mrt 
t/m do 

toetsweek T3 
t/m do 

toetsweek T3 
t/m do 

toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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

 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Na   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : + -14 
Aantal slu  : +- 28 

 

Leerdoelen 
Hoofdstuk 5 
1. uitzending, voortplanting en opname van elektromagnetische straling beschrijven. 

● vakbegrippen: absorptie, emissie, elektromagnetische golf, foton 
2.  de verschillende soorten ioniserende straling, hun ontstaan en hun eigenschappen benoemen, 

evenals de risico’s van deze soorten straling voor mens en milieu, en berekeningen maken met 
(equivalente) dosis. 
● de activiteit op een bepaald moment berekenen en bepalen uit een N,t-diagram 
● de vergelijking opstellen van een kernreactie 
● vakbegrippen: stralingsbron, radioactief verval, isotoop, kern, proton, neutron, elektron, 

atomaire massa-eenheid, ioniserend en doordringend vermogen, dracht, röntgenstraling, α-, 
β- en γ-straling, kosmische straling, achtergrondstraling, bestraling, besmetting, effectieve 
totale lichaamsdosis in relatie tot stralingsbeschermingsnormen, dosimeter 

● minimaal in de contexten: nucleaire diagnostische geneeskunde, stralingsbescherming 
3.  problemen oplossen waarbij de halveringstijd of halveringsdikte een rol speelt. 

●  vakbegrippen: vervalkromme 
 
De volgende formules horen bij deze specificaties: 

                                                                                            

                                                                                              

                           

 
Modelleren  

 Modelregels en startwaarden van een model kunnen lezen/begrijpen 

 Het effect op het verloop van verschillende grootheden kunnen voorspellen bij aanpassingen 
in de startwaarden.  

 
Leerstofomschrijving 
Hoofdstuk 5:  straling en gezondheid 

röntgenstraling, kernstraling, radioactief verval, stralingsbelasting, 
beeldvorming 

Modelleren bij hoofdstuk 5: Dynamisch model 
 

Werkwijze 

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

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 5 
& 

modelleren 

T S,i 60 2 - Eigen BINAS 
rekenmachine 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Na   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

   wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

§5.1 A: 4, 5, 6, 7 
B: 8, 9 
C: 10, 11 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

§5.2 
 
 
 
 
 
§5.3 
 
Demo Wilsonvat 

A: 13, 14 
B: 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 
C: 23, 24, 25 
D: 26, 27 
 
A: 29 
B: 30, 31 
C: 32 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

§5.3 C: 33, 34, 35 
D: 36 

 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

§5.4 A: 38, 39, 40 
B: 41, 42 
C: 43, 44, 45, 46 
D: 47, 48 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

§5.5 A: 50 
B: 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59 
C: 60, 61, 62 
D: 63, 64 

  

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Modelleren 
(Afsluiting) 

Oefeningen 
m.b.v. coach 

In de les ook uitleg 
hoe dit getoetst zal 

worden 
 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

Afsluiting    
di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Nederlands  klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : ca 26 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 
- Je leert de verschillende formuleringsfouten te herkennen en te verbeteren 
- Je neemt kennis van het begrippenapparaat dat hoort bij de poëzieanalyse 
- Je leert dit begrippenapparaat hanteren aan de hand van enkele gedichten 

 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 

- Nieuw Nederlands 4 vwo, cursus Formuleren, blz. 126 – 149 
- Reader poëzieanalyse  

 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

- De leerling werkt zowel individueel als in tweetallen 
- Klassikale bespreking van de lesstof wordt afgewisseld met zelfstandige 

verwerking van de leerstof en opdrachten door de leerling 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Formuleren T S,i 60 3 - - 
 

Poëzieanalyse 
I 

T S, i 45 1 (per. 4) - - 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Nederlands klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Bespreken toets 
 
Formuleren: 
dubbelop en 
verwijsfouten 

 
 
opdr. 131.2 t/m 136.6 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Formuleren: 
Verwijsfouten, 
incongruentie, 
dat/als-
constructie en 
foutieve 
samentrekking  

Opdr. 137.7 t/m 14  do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-
/herkansingsformulier T2 in 
de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

Formuleren:  
Foutieve 
beknopte bijzin, 
onjuist 
begrenzen, 
onjuiste inversie 
en geen 
symmetrie 

145.15 t/m 22  wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

Poëzieanalyse, 
theorie 

Bijbehorende 
verwerkingsopdrachten 

 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Poëzieanalyse, 
gedichten 

Twee gedichten + 
opdrachten 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Poëzieanalyse, 
gedichten 

Twee gedichten + 
opdrachten  

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Poëzieanalyse, 
gedichten 

Twee gedichten + 
opdrachten 
 

Eindopdracht 
(in de les) 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER  vak: scheikunde klas : 4sch3 
tweede fase 

periode 3   2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 12⅓* (cl4), 11* (cl5) 

Aantal slu  : 30 (ca. 3 klokuur per week) 
* inclusief zelfstandige lessen 

 

Leerdoelen 
Na afloop van de aangegeven periode moet je de behandelde stof zodanig hebben 
bestudeerd dat je kennis en vaardigheden met betrekking tot de hieronder omschreven 
leerstof toereikend zijn om toets T43 met (minimaal) voldoende resultaat af te leggen.  

 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor de toets over deze periode bestaat uit: 
hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 t/m §3 uit Chemie 6e editie, 4 vwo leerboek. 
 

In hoofdstuk 5 worden de zouten behandeld. Via de context ‘bodem’ komen achtereen-
volgens aan de orde: zoutformules, oplosbaarheid, neerslagreacties, aantonen van ionen, 
kunstmest en bodemverontreiniging.  
Bij de praktische opdracht (betreffende kwalitatief onderzoek naar een onbekende stof) 
komen ook praktische vaardigheden aan bod. 
In hoofdstuk 6 t/m §3 worden met behulp van de context ‘schoonmaken’ de begrippen 
emulgator, dipoolmoleculen, polaire stoffen, polaire atoombinding, ruimtelijke bouw van 
dipoolmoleculen, hydratatie en kristalwater behandeld.  
 

Werkwijze 

Er zijn per groep 2 lesuren per week. De klassikale lessen zullen worden gebruikt voor het 
toelichten van de stof en het uitvoeren van (demo)proeven. De overgebleven tijd in de lessen 
is beschikbaar voor het maken van opgaven en bespreken van een aantal opgaven.  
De stof uit de studiewijzer die niet behandeld wordt in de klassikale lessen, zul je in je “eigen 
tijd” moeten verwerken. In week 7 zal de praktische opdracht (PO) uitgedeeld worden.  
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 5 en 
6§1 t/m §3 
 

T 
 

s,i 
 

60 
 

2 
 

- 
 

Binas (6e editie),  
Rekenmachine 
(geen GR) 

Kwalitatief 
onderzoek aan 
onbekende stof* 

PO s,g** 5 slu 1 - Binas, 
rekenmachine 

 

* De proef wordt door tweetallen uitgevoerd. Hetzelfde tweetal maakt één verslag over de 
proef. Dit verslag moet uiterlijk op dinsdag 10 maart 2020 om 15.00 uur worden ingeleverd. 
Bij het niet op tijd inleveren wordt per kalenderdag één cijferpunt van het cijfer afgetrokken. 
Bij fraude wordt het cijfer 1,0 gegeven. 
** Het cijfer voor de praktische opdracht wordt in de vierde periode bekend gemaakt. 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER  vak: scheikunde klas : 4sch3 

tweede fase 

periode 3   2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

§5.1 
 

-  

§5.1 §5.1: DP2- 
Youtube 
 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

§5.2 §5.2 
 
Bestuderen 
§5.3 

§5.2: LP6 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-
/herkansingsformulier T2 in 
de mediatheek 
 

week 6 
3 t/m 7 feb 

§5.3 §5.3 PO uitdelen 
Start PO 

wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing 
T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

§5.3: LP7 en LP8  §5.3: LP7 en 
LP8 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing 
T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Afname PO Zouten 
tijdens de lessen 

 Afname zouten 
PO 
Zorg ervoor 
dat je beide 
lessen  
aanwezig bent. 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

§5.4  
§5.5 

§5.4 
§5.5  

HOG afwezig ivm 
Romereis 5e klas. 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

§6.1 
§6.2 
§6.3 

§6.1 
§6.2 
§6.3 

§6.3:  
DP1  filmpje 
 
Inleveren 
verslag PO 
zouten  
dins 10 maart 

 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

 
wo, do, vr 

toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER  vak: scheikunde klas : 4sch4 en 4sch5 
tweede fase 

periode 3   2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 12⅓* (cl4), 11* (cl5) 

Aantal slu  : 30 (ca. 3 klokuur per week) 
* inclusief zelfstandige lessen 

 

Leerdoelen 
Na afloop van de aangegeven periode moet je de behandelde stof zodanig hebben 
bestudeerd dat je kennis en vaardigheden met betrekking tot de hieronder omschreven 
leerstof toereikend zijn om toets T43 met (minimaal) voldoende resultaat af te leggen.  

 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor de toets over deze periode bestaat uit: 
hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 t/m §3 uit Chemie 6e editie, 4 vwo leerboek. 
 

In hoofdstuk 5 worden de zouten behandeld. Via de context ‘bodem’ komen achtereen-
volgens aan de orde: zoutformules, oplosbaarheid, neerslagreacties, aantonen van ionen, 
kunstmest en bodemverontreiniging.  
Bij de praktische opdracht (betreffende kwalitatief onderzoek naar een onbekende stof) 
komen ook praktische vaardigheden aan bod. 
In hoofdstuk 6 t/m §3 worden met behulp van de context ‘schoonmaken’ de begrippen 
emulgator, dipoolmoleculen, polaire stoffen, polaire atoombinding, ruimtelijke bouw van 
dipoolmoleculen, hydratatie en kristalwater behandeld.  
 

Werkwijze 

Er zijn per groep 2 lesuren per week. De klassikale lessen zullen worden gebruikt voor het 
toelichten van de stof en het uitvoeren van (demo)proeven. De overgebleven tijd in de lessen 
is beschikbaar voor het maken van opgaven en bespreken van een aantal opgaven.  
De stof uit de studiewijzer die niet behandeld wordt in de klassikale lessen, zul je in je “eigen 
tijd” moeten verwerken. In week 7 zal de praktische opdracht (PO) uitgedeeld worden.  
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 5 en 
6§1 t/m §3 
 

T 
 

s,i 
 

60 
 

2 
 

- 
 

Binas (6e editie),  
Rekenmachine 
(geen GR) 

Kwalitatief 
onderzoek aan 
onbekende stof* 

PO s,g** 5 slu 1 - Binas, 
rekenmachine 

 

* De proef wordt door tweetallen uitgevoerd. Hetzelfde tweetal maakt één verslag over de 
proef. Dit verslag moet uiterlijk op dinsdag 10 maart 2020 om 15.00 uur worden ingeleverd. 
Bij het niet op tijd inleveren wordt per kalenderdag één cijferpunt van het cijfer afgetrokken. 
Bij fraude wordt het cijfer 1,0 gegeven. 
** Het cijfer voor de praktische opdracht wordt in de vierde periode bekend gemaakt. 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER  vak: scheikunde klas : 4sch4 en 5sch5 

tweede fase 

periode 3   2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

§5.1 
 
4sch4: 
Vrijdag 24 jan 1e pauze 
lok 1; 

- Mogelijkheid tot 
het stellen van 
vragen over 
§5.1 

§5.1 §5.1: DP2- 
Youtube 
 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Zelfstandig: 
§5.2 
 
Indien leerlingen van 
4sch4 en 4sch5 willen 
kunnen ze do 30 jan het 
7e uur (ev 8e uur) LP6 
uitvoeren in lokaal 2 
onder begeleiding van 
de TOA’s. 
Inschrijven hiervoor kan 
t/m dins 28 jan 15uur. 

§5.2 
 
Bestuderen 
§5.3 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-
/herkansingsformulier T2 in 
de mediatheek 
 
HOG afwezig ivm 
uitwisseling 5e klas Carpi 

week 6 
3 t/m 7 feb 

§5.3 §5.3 PO uitdelen 
Start PO 

wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing 
T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

§5.3: LP7 en LP8  §5.3: LP7 en 
LP8 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing 
T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Afname PO Zouten 
tijdens de lessen 

 Afname zouten 
PO 
Zorg ervoor 
dat je beide 
lessen  
aanwezig bent. 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Zelfstandig 
§5.4  
§5.5 

§5.4 
§5.5 

 

HOG afwezig ivm 
Romereis 5e klas. 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

§6.1 
§6.2 
§6.3 

§6.1 
§6.2 
§6.3 

§6.3:  
DP1  filmpje 
 
Inleveren 
verslag PO 
zouten  
dins 10 maart 

 

 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

§6.3 
 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Wiskunde A   klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

4.1 Kansen 
 
 

2 t/m 6 
10 t/m 14 
 
 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

4.2 Empirische 
kansen 
 
4.3 De 
productregel 

18,19,20 t/m 25 
27, 29, 30, 32, 33 
 
35, 38, 39, 40 & 
41 
 
 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

4.3 De 
productregel 

44, 46, 48 & 49 
Uitloop 
Herhalen & DT 
 
 
 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

4.4 Het herhalen 
van 
kansexperimenten 

52, 54, 56 & 57 
60, 64, 65 & 66 
 

Deze week 
toets par. 4.1 
t/m 4.3 

ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

4.4 Het herhalen 
van 
kansexperimenten 
 
5.1 Frequentie-
erdelingen 
 

69 t/m 72 
73 t/m 75 
 
 
2 t/m 4, 6 t/m 8      

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

5.1 Frequentie-
erdelingen 
5.2 
Centrummaten en 
variabelen 
 

9 t/m 14 
15 t/m 17, 19 t/m 
21 
23, 25, 27, 28 
 

 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

5.2 
Centrummaten en 
variabelen 
5.3 
Spreidingsmaten 

29, 30, 31, 32, 
34, 
36 t/m 40 
Herhalen/DT 

  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

Deeltoets 4.4 
en 5.1 t/m 5.3 

of 
Totaaltoets H4 
en 5.1 tm 5.3 

ma: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Wiskunde B  klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  
Aantal slu  :  

 

Leerdoelen 
 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

       
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Wiskunde B klas : 4 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Voorkennis 
hoofdstuk 4  
4.1 
Goniometrische 
verhoudingen en 
gelijkvormigheid 

(VK 1 ace t/m 6 
ace en 7 ) 
(afronden 3.4 
75 t/m 79) 
2 t/m 6 (7) 
 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

4.1 
Goniometrische 
verhoudingen en 
gelijkvormigheid 

9 t/m 14 (15) 
19 t/m 22 (23) 
25, 26, 27, 29, 30 
 

 do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

4.2 De sinusregel 
en de 
cosinusregel 

31 t/m 33(34), 37 
39 t/m 43 
 

 wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

4.3 Lengten en 
oppervlakten 

47, 49 t/m 52(53) 
56 t/m 59 (60) 
62 t/m 66 
 

 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

4.4 Vergelijkingen 
in de meetkunde 

herhalen 
69 t/m 73 (74, 75, 
76) 

Deze week 
deeltoets paragraaf 

4.1 t/m 4.3 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

5.1 Wortelvormen 
en gebroken 
vormen 

78 t/m 81 
2 t/m 5,  
8 t/m 11 (12, 13) 
 

  

week 11 
9 t/m 13 mrt 

5.1 Wortelvormen 
en gebroken 
vormen 
5.2 Machten met 
negatieve en 
gebroken 
exponenten 

15, 16, 18, 19 
23 t/m 25, 28 
30,32,34,36,38 
   

week 12 
16 t/m 20 mrt wo, do, vr 

toetsweek T3 

39, 40, 41, 43, 45 
herhalen 
wo, do, vr 

toetsweek T3 

Deeltoets 4.4, 5.1 
en 5.2 of 

totaaltoets H4, 
5.1, 5.2 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

t/m do 
toetsweek T3 

vr: roostervrij 

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


