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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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16  
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
Na afloop moet je kunnen voldoen aan de eisen van de examenstructuur van het Ministerie van O, 
C&W, Domein B en domein D.  
 
Leerstofomschrijving 
 
De leerstof wordt je paragraafsgewijs d.m.v. het studieboek aangeboden. Hierbij worden de 
bijbehorende verwerkingsopdrachten gemaakt. In deze periode behandelen we de hoofdstukken 1,2 
en 3 van het thema ‘Arm en Rijk – VWO’. 
 

Werkwijze 

 
Na het bestuderen van de teksten en het luisteren naar de uitleg wordt je geacht om aan het werk te 
gaan met de opdrachten, aangegeven door de docent. Nabespreken van de opdrachten gebeurt 
individueel of gezamenlijk in de klas. Wanneer een deel van de leerstof onduidelijk is, kunnen hier 
vragen over worden gesteld. Tijdens het lesuur zijn alle leerlingen in het AK-lokaal aanwezig en wordt 
er (actief) mee gedaan met de lessen.   
  

Als bij een steekproef (overdreven) uitstelgedrag geconstateerd wordt, d.w.z. als naar inschatting van 
de docent een (te grote) discrepantie voor wat betreft de planning en de uitvoering daarvan bestaat, 
dan moet je op de dag van de constatering het werk na de lessen op school inhalen en dat werk 
vervolgens bij de schoolleiding (ook op dezelfde dag) deponeren. Bovendien heb je in het boven-
genoemde geval geen recht op een herkansingsmogelijkheid voor het vak AK m.b.t. periode 2 van dit 
schooljaar.  

 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Arm en Rijk, 
Hoofdstuk 1, 

2 en 3 

SE s,i 90 1 7,5 Bosatlas 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak:    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 

Les 1: Olympiade -  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Les 2: Paragraaf 
1.1 
 
Les 3: Paragraaf 
1.1 
 
Les 4: Paragraaf 
1.2 

Paragaaf 1.1 
opdrachten 3, 4 
en 7 
 
 
 
Paragraaf 1.2 
opdrachten 4,5 
en 6 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Les 5: Paragraaf 
1.2 
 
Les 6: Paragraaf 
1.3 
 
Les 7: Paragraaf 
1.3 

 
 
 
 
 
 
Paragraaf 1.3 
opdrachten 4,6 
en 7 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Les 8: Paragraaf 
1.4 
 
Les 9: Paragraaf 
1.4 
 
Les 10: Herhaling 
hoofdstuk 1 

 
 
 
Paragaaf 1.4 
opdrachten 2,3 
en 6 

 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 

Les 11: Paragraaf 
2.1 
 
Les 12: Paragraaf 
2.1 
 
Les 13: Paragraaf 
2.2 

 
 
 
 
Paragraaf 2.1 
opdrachten 2 en 
3 
 
Paragraaf 2.2 
opdrachten 2,3 
en 4 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Rome en 
Griekenland!    

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Les 14: Paragraaf 
2.3 
 
Les 15: Paragraaf 
3.1 
 
Les 16: 
Uitloop/herhaling 

Paragraaf 2.3 
opdracht 3 
 
 
Paragraaf 3.1 
opdrachten 2 en 
6 

  

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: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 16 

 
 

Leerdoelen (M-A) 
 
Thema: Investeringsselectie 

- Je kunt de belangrijkste verschillen tussen de eenmanszaak / vof en besloten 
vennootschap noemen. 

- Je kunt, met behulp van de directe en de indirecte methode, de cashflow van 

een investering berekenen. 

- Je kunt de terugverdientijd van een investering berekenen. 

- Je kunt de netto contante waarde van een investering berekenen en met 

behulp van de uitkomst een investering beoordelen. 

- Je kunt de belangrijkste voor- en nadelen van de netto contante waarde 

methode ten opzichte van de terugverdientijd noemen. 

- Je kunt uitleggen dat de disconteringsvoet een maatstaf voor risico is. 

- Je kunt de waarde van een onderneming bepalen op basis van het eigen 

vermogen (intrinsieke waarde). 

- Je kunt de waarde van een onderneming bepalen op basis van de contante 

waarde van de toekomstige cashflows. 

 
Thema: Organisatie 

- Je kunt een organogram tekenen van een onderneming. 

- Je kunt het verschil tussen een lijnorganisatie en een lijn- en staforganisatie 

uitleggen. 

- Je kunt het verschil tussen omspanningsvermogen en spanwijdte uitleggen. 

- Je kunt voor- en nadelen van de verschillende horizontale taakverdelingen 

noemen. 

- Je kunt met behulp van een organogram de spandiepte van een organisatie 

bepalen. 

- Je kunt zin en onzin onderscheiden als het gaat om leiderschapsstijlen. 

- Je kunt de motivatietheorie van McGregor (theorie X en Y) uitleggen. 

- Je kunt de vier leiderschapsstijlen in de theorie van situationeel leiderschap 

uitleggen. 

- Je kunt de twee algemene organisatietheorieën uitleggen (Klassiek en Human 

Relations). 

- Je kunt kenmerken van de belangrijkste organisatietheorieën noemen. 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13  
 
Leerdoelen (M-B) (de leerling kan overweg met de volgende onderdelen:) 
 

- De permanence. 
- Vooruitbetaalde bedragen. 
- Vooruitontvangen bedragen. 
- Nog te ontvangen bedragen. 
- Nog te betalen bedragen. 
- Kruisposten pinbetalingen. 
- Ontvangst van goederen en facturen. 
- Verzenden van goederen en facturen. 
- Afschrijvingskosten. 
- Interestkosten. 
- Loonkosten. 
- Overige kosten. 
- Voorafgaande journaalposten. 
- Kolommenbalans en rechtsvorm. 

 
 
Leerstofomschrijving (M-A) 

 Methode A (M-A): Bedrijfseconomie 5 VWO Cumulus educatie, digitale slides 

en werkboek 2019-2020 Thema Investeringsselectie en Thema organisatie 

 

Leerstofomschrijving (M-B) 

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

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

Leerstofomschrijving (M-C) (ondersteuning) 

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

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

Leerstofomschrijving (M-D) 

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

 

 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

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

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

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

(M-A) De besloten 
vennootschap: 

Thema 
Investeringsselectie; 
Thema Organisatie 

 
(M-B) De boekhoudcyclus 

H11 t/m H15 
 

(M-D)  
Alle in de les behandelde 

stof en bijlages 

 
 

T 

 
 

S, I 

 
 

90 

 
 

1 

 
 

8 

 
 

Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak:    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 

Toets bespreken 
(M-A) slides 

  1. Joinforfit bv  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

(M-A) slides 
 
 
 
 
 
 
(M-B) H11 

  2. GVB bv 
  3. Sirius 
  4. Extra nv 
  5. Sunshine en 
      Moonshine 
  6. Proha 
 
11.1 t/m 11.9 

 
 
(M-A) 1 t/m 6 
 
 
 
 
(M-B) H11 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H12 

  7. Kleinendorst  
  8. Barels 
 
12.1 t/m 12.6 

(M-A) 7 en 8 
 
 
(M-B) H12 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

(M-A) slides 
 
 
 
 
(M-B) H13 

  9. Heka Metaal 
10. Pepper 
11. FIAT De Beer 
12. Expansie 
 
13.1 t/m 13.9 

 
(M-A) 9 t/m 12 
 
 
 
(M-B) H14 

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 

(M-A) slides 
 
 
 
 
 
(M-B) H14 

13. Horizontale 
       taakverdeling 
14. HSC Bank 
15. Leiderschaps- 
      stijlen  
 
14.1 en 14.2 

 
(M-A) 13 t/m 15 
 
 
 
 
(M-B) H14 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Rome / 
Griekenland 

Rome / 
Griekenland 

Rome / 
Griekenland 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

(M-A) slides 
 
 
 
(M-B) H15 

16. Situationeel 
Leiderschap 
17. Organisatie- 
      theorieën 
 
 

(M-A) 16 en 17  
 
 
 
(M-B) H15 
 

 

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: Bio     klas :5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 17 
Aantal slu  : 45 

 

Leerdoelen 
 
Eintermen examen biologie vwo: 
Zie www.eindexamen.nl 
 
 
Leerstofomschrijving 
 

Biologie voor jou 4a vwo: Thema 1 Inleiding in de biologie 
Biologie voor jou 4b vwo: Thema 6 Ecologie 
Biologie voor jou 5a vwo: Thema 3 Mens en Milieu 
Biologie voor jou 5b vwo: Thema 4 Planten 
 
 

Werkwijze 

 

Klassikaal, 2-tallen, groepswerk 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Biologie voor jou 4a vwo: Thema 1 
Inleiding in de biologie 
Biologie voor jou 4b vwo: Thema 6 
Ecologie 
Biologie voor jou 5a vwo: Thema 3 
Mens en Milieu 
Biologie voor jou 5b vwo: Thema 4 
Planten 
PO Planten, Ecologie 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO 

S,j 
 
 
 
 
 
 
 
 
S,g 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
BINAS  

 Niet grafische 
rekenmachine 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

http://www.eindexamen.nl/


STUDIEPLANNER   vak: Biologie    klas :5 
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 5B 
MEE!!!! 
BvJ5b T4  BS 1  
BvJ5b T4  BS 2 

 
 
Practicum Of 
volgende week) 
 

 
1 (4,6,7) 
5,6 
8,9, 
 
3 (dwarsd. 
Stengel) 
 4 (worteltop) 
11 (huidmondjes) 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

BvJ5b T4  BS 3 
 
BvJ5b T4 BS 4 
 
 

10,12,13 
 
14 t/m 17 
 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

BvJ5b T4 BS 5 
 

18 t/m 22 
 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

BvJ5b T4 BS 6 
 
 
PO Planten 
 

23 t/m 28 
Diagnostische 
toets thema 4 
Inleveren PO 

 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 

BOEK 5A MEE 
BvJ 5a T3, Bs 1 
BvJ 5a T3, Bs 2 
BvJ 5a T3, Bs 3 
 
 

 
1,2 (4t/m7)3 
(2,t/m5),4 ,5, 7 
8,9,10 
 
 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

  
 

Rome reis 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

 
BvJ 5a T3, BS 4 
+ 5 
 
 
Herhaling Bvj4b 
T6  
 
PO Ecologie 
 

 
11,12,13,14,16,18 
Diagnostische 
toets T3 
 
Diagnostische 
toets 4b T6 
 
PO inleveren 

  

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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : circa 14 
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 ‘Past Papers’ (oude examens), extra materiaal verstrekt door de docent en het 
Objective CAE student’s book werken we naar het (externe) examen in juni toe. Alle vaardigheden 
zoals genoemd onder leerdoelen komen aan bod in dit boek dat speciaal ter voorbereiding op 
genoemd examen samengesteld is. 
 

Let op: 

 
Examens vinden plaats bij de Katholieke PABO in Zwolle (www.kpz.nl)  

 Written exams on Saturday 16 May 

 Oral exams on Friday 15 May 
 

 
 
 

Toetsing 
 
Geen toets deze periode 
 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

http://www.kpz.nl/


STUDIEPLANNER   vak: CAE   klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Examentraining/ 
Extra materiaal 

  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Examentraining/ 
Extra materiaal 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Examentraining/ 
Extra materiaal 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Examentraining/ 
Extra materiaal 

  ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

Voorjaarsvakantie 
 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Examentraining/ 
Extra materiaal 

  ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
           Romereis 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Examentraining/ 
Extra materiaal 

   

week 12 
16 t/m 20 mrt 

 
Toetsweek 

Geen toets CAE 
 

di: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Duits   klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 18 
Aantal slu  :  

 

 
Leerdoelen : 
 
Een inleiding in de Duitse Letterkunde 
Vergroten van de Leesvaardigheid door het het lezen van literaire teksten 
 
 
 
Leerstofomschrijving : 
 

Het lezen van twee literaire boeken, het lezen van Fragmenten  en Kurzgeschichten 
uit de Trümmerliteratur 
 
 
 
 

Werkwijze:  
 
 

Twee lessen per week worden besteed aan de Letterkunde uit de literatuurmap. Eén 
les per week leesvaardigheid in de klas, het lezen van een literair boek 

 
 
 

Toetsing:  
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

       
 

Letterkunde,Trümmerliteratur+ 
Kurzgeschichte+  2 gelezen 

boeken 
 
 

T 
 
 
 
 

s,i 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

Woordenboek  
D-N 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Duits   klas : 5 
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 in het 
letterkundeproject  
 
“Trümmerliteratur+ 
Kurzgeschichte  
 
Klassikaal: een 
Kurzgeschichte 
lezen: Wolfgang 
Borchert, die 
Küchenuhr 

 
 
 
 
 
 
Opdrachten uit 
de literatuurmap 
maken 

Boek van Franz 
Kafka “Die 
verwandlung” uit 
de mediatheek 
halen 
 
1 les per week 
boek lezen 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Fragmenten lezen 
uit de 
literatuurmap, 
Klassikaal: 
Heinrich Böll, die 
Zeitung 

Opdrachten uit 
de literatuurmap 
maken 

1 les per week 
boek lezen 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Fragmenten lezen 
uit de 
literatuurmap, 
Klassikaal:  
Heinrich Böll, 
Haus ohne Hüter 

Opdrachten uit 
de literatuurmap 
maken 

1 les per week 
boek lezen 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Fragmenten lezen 
uit de 
literatuurmap, 
Klassikaal: 
Wolfgang 
Borchert, Nachts 
schlafen die 
Ratten doch! 

Opdrachten uit 
de literatuurmap 
maken 

Het eerste 
boek uitlezen, 
het tweede boek 
van Inge Scholl 
“Die weisse 
Rose” uit de 
mediatheek 
halen 

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 

Deze week: hele 
week zelfstandig 
het tweede boek 
uitlezen 

Deze week: hele 
week zelfstandig 
het tweede boek 
uitlezen 

Deze week 
geen lessen 
Duits, lezen 
van het tweede 
boek! 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Fragmenten lezen 
uit de 
literatuurmap: 
Klassikaal: een 
Kurzgeschichte 
lezen: Luise 
Rinser, die rote 
Katze 

Opdrachten uit 
de literatuurmap 
maken 

1 les per week 
boek lezen 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

film:  
“Die weisse Rose” 
 

 
Het tweede 
boek uitlezen 

 

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 

 



STUDIEPLANNER   vak: Economie  klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 14 
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen (Domein G: Risico en informatie) 
Risico en verzekeren  
• aantonen of iemand risico-avers gedrag vertoont en uitleggen wat dat voor zijn 
  keuze betekent bij het afsluiten van een verzekering;  
• aantonen welke afweging een verzekerde maakt tussen kosten en risico bij het   
  afsluiten van een verzekering;  
• aantonen dat bij verzekeren sprake is van solidariteit en op welke wijze solidariteit  
  risico’s kan verkleinen;  
• de motieven beschrijven om bepaalde verzekeringen wel of niet verplicht voor te 
  schrijven (verplichte solidariteit);  
• uitleggen dat verzekeraars eigen risico invoeren om zodoende averechtse selectie  
  en/of moreel wangedrag te beperken;  
• de keuze van de verzekerde omtrent de hoogte van eigen risico uitleggen.  
 
Effecten van asymmetrische informatie  
• aantonen in welke situaties er sprake is van asymmetrische informatie en bepalen  
  hoe partijen daarop inspelen;  
• aantonen in welke situaties er sprake is van averechtse selectie en bepalen hoe 
  partijen daarop inspelen;  
• aantonen in welke situaties er sprake is van moreel wangedrag en bepalen hoe 
  partijen daarop inspelen.  
 
Risico en beleggen  
• voorbeelden geven van beleggingen met een hoog/laag risico en de keuze hiervoor 
  toelichten met argumenten;  
• obligaties en aandelen vergelijken ten aanzien van de mate van risico en het te  
  verwachten rendement;  
• uitleggen dat aandelen en obligaties in waarde dalen/stijgen bij stijging/daling van 
  de rente.  
 
Risico in bedrijf  
• de keuze omtrent het verkrijgen van eigen en vreemd vermogen van een  
  onderneming (eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV of NV) toelichten;  
• voorbeelden geven van onderpand en uitleggen waarom onderpand het risico voor 
  de kredietgever kan verminderen;  
• aantonen dat de prinicipaal-agent relatie invloed heeft op de toedeling van het  
  ondernemingsrisico;  
• aantonen dat de te kiezen bedrijfsvorm (in casu de scheiding tussen eigendom en 
  vermogen) invloed heeft op de toedeling van het ondernemingsrisico; 
• verklaren dat bij privatisering van overheidsondernemingen de overheid voor  
  het dilemma tussen prikkelen versus verzekeren staat.  
 



Instituties  
• Uitleggen dat de overheid met behulp van financiële toezichthouders kan optreden  
  tegen ongewenste gedragingen.  
 
Leerstofomschrijving (M-A) 
Praktische Economie voor de Tweede Fase Module 6 – Risico en rendement 
H1: Risico     
H2: Verzekeren    
H3: Risico en rendement 
H4: Ondernemen is risico’s nemen   

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

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

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

 
Module 6: 
 Risico en 
rendement  

 
 

 
T 

 
S, I 

 
90 

 
1 

 
8 

 
Rekenmachine 

(geen 
grafische) 

 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Economie  klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Toets bespreken 
H1: 1.1 t/m 1.3 

H1: 1 t/m 13 (O) 
en 14 en 15 (T) 

H1: 1 t/m 13 (O) 
en 14 en 15 (T) 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

H2: 2.1 t/m 2.3 H2: 1 t/m 16 (O) H2: 1 t/m 16 (O) do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

H2: 2.4 H2: 17 t/m 24 (O) H2: 17 t/m 24 (O) wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

H2: 2.5 H2: 25, 26 (O) en 
27 t/m 32 (T) 

H2: 25, 26 (O) en 
27 t/m 32 (T) 

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: 3.1 t/m 3.4 H3: 1 t/m 13 (O) 
en 14 t/m 20 (T) 

H3: 1 t/m 13 (O) 
en 14 t/m 20 (T) 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
2 t/m 7 mrt 

Rome / 
Griekenland 

Rome / 
Griekenland 

Rome / 
Griekenland 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

H4: 4.1 t/m 4.4 
H4: 1 t/m 11 (O) 
en 13 t/m 16 (T) 

H4: 1 t/m 11 (O) 
en 13 t/m 16 (T) 

 

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: 5 
tweede fase 

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

 
 
Algemeen: 
 
Aantal lessen : 8-12 
Aantal slu  : 40 

 

 
Leerdoelen:  
Students will:  

 work on 21st century skills: improve communication and digital skills (podcast); 

 obtain a basic knowledge of genre graphic novels and of Persepolis; 

 improve English speaking, reading and writing skills; 

 learn to reflect on themselves and (their relation to) others/society. 

 
 
Leerstofomschrijving: 
Zie onder toetsing.  
 

 
Werkwijze:  
In this course, you will learn how to make (and record) your own podcast. You will practise and 
improve your speaking skills and you will receive a speaking mark for your final product. The podcast 
will be about the graphic novel Persepolis.  
 
You will also develop your writing skills through several writing assignments about Persepolis and you 
will be asked to write an opinion piece about this graphic novel in the test week. You will receive a 
writing mark for this assignment.  
 
 
 

Toetsing: 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Podcast n.a.v. graphic novel 
Persepolis 
 

S* M, i 10 1 7,5 - 

Schrijftoets n.a.v. graphic novel 
Persepolis 
 

T S, i 90 1 7,5 - 

 
 

 
Rooster:   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   Vak: Engels  klas: 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Introduction term 3 
+ podcast 
 

  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Hand out Reader 
Podcast 
techniques 

Reader 
assignments 

Discuss tests 
Start reading 
Persepolis 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Podcast 
techniques + 
Introductions 
Persepolis 
 

Reader 
assignments + 
reading questions 

Read Persepolis + 
record 1-minute 
podcast 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Persepolis Reader 
assignments + 
reading questions 
 

Read Persepolis + 
hand in 1-minute 
podcast 

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 

Persepolis Reader 
assignments 
‘writing’ + reading 
questions 
 

28 februari: 
Deadline Podcast 
(upload to padlet)  
 

ma: huiswerkvrij; 
verkort rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

- - Read Persepolis Rome/Griekenlandreis 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Persepolis Practise writing   

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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : max. 3 per week 
Aantal slu  : 40 
 
Leerdoelen 

 Kennis nemen van enkele theorieën over de esthetica  
 Eigen mening kunnen vormen met betrekking op de vragen ‘Wat is kunst?’ 

‘Waarom is kunst relevant?’ en ‘Wat is schoonheid?’en deze mening in 
groepsverband en schriftelijk kunnen formuleren.  

 
 
Leerstofomschrijving 

 H6 Cogito: Esthetica  
 Aantekeningen en stencils Esthetica + in de les uitgedeelde teksten  

 
 
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.   
 
 

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 

Esthetica 
 

T i,s 60 min * 7,5 

Commentaar bij kunstwerk  ** PO i,s - * 2,5 

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



STUDIEPLANNER   vak: Filosofie  klas : 5 
tweede fase 

periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
week/datum lesstof Opdrachten curriculum 
week 4 
20 t/m 24 jan 

Toetsbespreking 
 
Socratisch gesprek: wat is 
kunst?  

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Introductie: esthetica en 
modern kunstbegrip:  

1, 6, 9, 15  

week 6 
3 t/m 7 feb 

Kant en het esthetisch 
oordeel 

2, 5, 20, 21,  wo, do: roostervrij 
vr: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 7  
10 t/m 14 feb  

De autonomie van de 
kunst 

11, 16, 23 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 

Kunst, waarheid en 
maatschappij 

12, 24, 25 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 Het einde van de kunst 

 
Deadline PO: 12 maart 
 

 
Tekst: Zeepdozen en 
schoonheid 1-5 
 
Deadline PO: 12 maart 
(ELO & papier)  

 
Deadline PO: 12 maart  

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 : 5 
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. 
 
Het huiswerk moet af zijn in de week erna. Bijv. Wat onder ‘Opdrachten’ staat in week 4 moet af zijn in 
eerste les van week 5. 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.  
 
Leesvaardigheid wordt ook nog vergroot door het maken van examenteksten en het lezen van een 
boek in het kader van literatuur. Daarbij worden leesbegeleidingsvragen gemaakt en ingeleverd. 

 
Leerstofomschrijving 
 
Bovenstaande vaardigheden worden aangeboden in de methode Grandes Lignes en examenbundel. 
 
De oefeningen die niet worden gemaakt, kun je voor jezelf gebruiken bij voorbereiding voor de toets. 
 
 

Werkwijze 

 
Individueel / in groepjes / klassikaal. De luistervaardigheid wordt klassikaal gedaan. 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Taalverwerving 
(+leesvaardigheid 

 
Boekverslag 

T* 
 
 

HD 

S,i 
 
 

S,i 

90 
 
 
- 

4 
 
 
- 

10 
 
 
- 

Woordenboek F-N 
(zelf meenemen) 

 
- 

 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Frans   klas : 5 
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 

toets bespreken,  
GL ex 1 t/m 4, 8, 
leesboek info 

M : ex. 5, 6, 12, 13 
L: voc, lot & gram 
B  

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

(ex 1 t/m 4, 8), 19 
 

M: ex. 14, 18, 25, 
28, TPC 
L: voc, lot & gram 
C 
 
M examenbundel 
blz 73 
oriëntatietoets tekst 
1, 2, (3)  
(+ doorlezen blz 
67-72) 

boek lenen 
mediatheek 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

ex 27, 33 
 

M: ex. 30, 31, 36, 
40, 41 
L: voc, lot & gram 
D 
 
M examenbundel 
orientatietoets tekst 
(3), 4, 5 en check 
antwoorden.  

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Cahier 2 en 3 mee! 

ex 42 chap 4 
ex 1, 3 chap 5 

M: chap 4 ex. 45; 
chap 5 ex 3, 4, 7, 8 
L: chap 5 voc, lot & 
gram B  

 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 

Cahier 2 en 3 mee! 

ex 42 chap 4 
ex 1, 3 chap 5 

M: chap 4 ex. 45; 
chap 5 ex 3, 4, 7, 8 
L: chap 5 voc, lot & 
gram B  

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Cahier 3 mee! 

ex 12 
 
Examenbundel 
D3.1 t/m 3.8 
maken 

M: ex. 15, 17, 20, 
23, 29 
L: voc, lot & gram 
C 
 
 
 
 

Cahier 3 mee! 

ex 12 
 
Examenbundel 
D3.1 t/m 3.8 
maken 
 
Inleveren 
boekverslag 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

ex 26, 30, 34, 39 
 
Examenbundel D3 
afronden 

M: ex. TPC, 31, 38, 
42, 43 
L:  voc, lot & gram 
D 
 

ex 26, 30, 34, 39 
 
Examenbundel 
D3 afronden 

 

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: geschiedenis  klas :5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 12 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 
Er wordt van je verwacht dat je:  
1. een overzicht hebt van de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten die daarbij 
horen. 
 2. historische processen en gebeurtenissen kunt indelen in perioden en soorten 
samenlevingen. 
 3. historische processen en gebeurtenissen die in het boek beschreven staan en/of 
in de les besproken zijn kent. 
 4. kijkend naar historische processen en gebeurtenissen onderscheid kunt maken 
tussen continuïteit en discontinuïteit. 
 5. causaliteit kunt aanbrengen ten aanzien van historische ontwikkelingen en 
gebeurtenissen 
 6. bronnen kunt beoordelen op basis van betrouwbaarheid, subjectiviteit, 
representativiteit en standplaatsgebondenheid  
 
Leerstofomschrijving 
 
- Hoofdstuk 10: Tijd van televisies en computers 
- Een overzicht van de tien tijdvakken en bijbehorende kenmerkende aspecten  
- In de les uitgedeelde stencils en aantekeningen 
 
 

Werkwijze 

 
- In de lessen krijg je een toelichting bij de besproken stof in het handboek 
- De opgaven in het werkboek worden voor het grootste deel thuis gemaakt. Het maken van de   
  opdrachten in de studiewijzer is verplicht.  
- 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 

Tijdvak 10  T s,i   90 Zie PTA 5%  
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak:    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 

Toets bespreken 
Koude oorlog: 
jaren ’40 

Oriëntatie op 
tijdvak + 10.1: blz 
311-316.  10.1: 
opdr. 1-7  

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Koude oorlog: 
jaren ’50- ’60   + 
dekolonisatie in 
Azië   
 

10.1: 316 – 319 
10.1: opdr. 8-9 
10.2: (muv 
Afrika) 
Opdrachten 10.2 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Koude oorlog: 
jaren ’70 80  
 

10.3: 335-337 
10.3: opdr. 4-7  
 

Inleveren PO 
20ste eeuw 
bezongen 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Afrika 10.2: Delen over 
Afrika 

 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 

Project Europa 10.3: 331-334 
10.3: opdr. 1-3 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
  

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Samen het 
nieuwe 
millennium in 

10.4   

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: Grieks   klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 20 
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen 
 

- Teksten vertalen uit De kracht van de vrijheid 
- De bijbehorende grammatica bestuderen 
- Woorden leren 

 
 
Leerstofomschrijving 
 

-  De kracht van de vrijheid H1 t/m 3 en 12 
- Woorden Herodotus uit Logos 

 
 
 

Werkwijze 

 

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

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

- Woorden en grammatica worden zelfstandig bestudeerd. 
 
 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE stof mee te nemen 
hulpmiddelen 

SO AT s,i 20 0,5 1,25 SO 1 
- woorden Logos Herodotus 785-857 
- grammatica H12 

geen 

SO AT s,i 20 0,5 1,25 SO 2 
- woorden Logos Herodotus 858-929 
- grammatica H12 

geen 

vertaalopgave T s,i 45 2 5 passage Herodorus woordenboek 

teksttoets T s,i 90 2 5 De kracht van de vrijheid 

hoofdstuk 1 t/m 3  
woordenboek 

 
 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Grieks   klas : 5 
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 

H1, H2  Vertalen 
Leren voor SO  

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

H3 t/m 31 Vertalen 
Leren voor SO  

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

H3 t/m 65 Vertalen  SO 1 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 t/m 190 Vertalen 
Leren voor SO 

SO 2 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Rome / 
Griekenland 

Rome / 
Griekenland 

Rome / 
Griekenland 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

H3 t/m 225 Vertalen vertaaltoets  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

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: Latijnse Taal en Cultuur versie 2 klas :5 
tweede fase 

periode 3   2019-2020     week: 4 t/m 13  
Algemeen  
Aantal lessen : 20 
Aantal slu  : 50 

Leerdoelen 

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

Leerstofomschrijving 
SO1  Basiswoorden boek I r.1-33, 50-91; Basisgrammatica boek I boek I r.1-33, 50-91 (raadpleeg op 
Magister document ‘inhoud SO1’ om te weten wat je precies leren moet) 
SO2  Basiswoorden boek II r.250-297; Basisgrammatica boek II r.250-297 (raadpleeg op Magister 
document ‘inhoud SO2’ om te weten wat je precies leren moet) 
Toets Boek: Naar het avondland 

 pag. 9-32 Achtergrondtekst 

 pag. 33  boek I 1-11 Latijn  

 pag. 35 boek I 12-33 Latijn  

 pag.36-38 boek I 34–49 lezen we in vertaling (die staat op Magister); boek I 50-91 Latijn;  
boek I 92-101 lezen we in vertaling (die staat op Magister in document ‘pensumteksten’ ) 

 samenvatting boek I vanaf regel 101 (die staat op Magister in document ‘pensumteksten’) 

 pag. 69-74 Achtergrondtekst 

 pag. 75- 86 boek II 1-249 in vertaling 

 pag. 86-88 boek II 250-297 Latijn  

 pag. 89 samenvatting 

 pag.90-91 boek II 506-566 in vertaling 

 pag.92  samenvatting  boek II 567-670 

 pag. 94-95 boek II 671-720 in vertaling 

 samenvatting rest boek 2 en boek 3 en heel korte samenvatting boek 4 (die staat op Magister 
in document ‘pensumteksten’) 

 H 15 pag. 216 -232  

 H 16 pag.233-242 

Werkwijze 

1. De teksten worden zowel thuis als in de les voorbereid. 
2. De teksten worden in de les besproken. 
3. Huiswerk wordt gecontroleerd. Het niet maken/leren van huiswerk wordt genoteerd en na twee 

keer niet maken zonder geldige reden en zonder een briefje van thuis moet de leerling op een 
door de docent te bepalen uur nakomen of een extra opdracht maken 

4. Gedurende de periode worden er twee S.O.’s gegeven. 
5. Aan het eind van de periode vindt een toets plaats met daarin de volgende onderdelen:  

a. grammaticale en inhoudelijke vragen over opgegeven stof. 
b. het vertalen van een ongelezen stuk Latijn. 

  c. Herkansing S.O.’s (facultatief) 

Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

2 SO’s KLG SO schriftelijk 20 2.5 2.5% geen 

selectie uit 
Naar het 
avondland 
(50%) + 
Vertaling(50%) 

T schriftelijk 120 10 10% Woordenboek 
Latijn-Nederlands 

 



STUDIEPLANNER   vak:    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 

Toets bespreken; 
Pag. 9-13 
Achtergrondtekst; 
Pag. 33 r.1-20 

  wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Pag. 14-23 
Achtergrondtekst; 
Pag. 35 r.21-33; 
Pag. 36 r.34-49 in 
vertaling; 
Pag. 36 r.50-64; 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Pag. 37 r.65-75; 
Pag.24-32 
Achtergrondtekst; 
Pag. 37,38 r.76-91; 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Pag. 38 r.92-101 in 
vertaling; 
Samenvating rest 
boek I; 
Pag. 69-74 
Achtergrondtekst; 
Pag. 75-86  II r.1-249 
in vertaling; 
Eventueel deel van 
Pag. 86-88 r.250-297; 

 11-02 SO 1  ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 
do: Rome-/Griekenlanddag 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Pag. 86-88 r.250-297; 
Pag. 89 samenvatting 

  ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
  

Rome-/Griekenlandreis 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Pag. 90-91 II r.506-
555 in vertaling; 
Pag. 92 samenvatting 
II r.567-670; 
Pag. 94-95 II r.671-
720 in vertaling; 
Samenvatting rest 
boek 2 en 3; 

 10-03 SO2  

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     MAATSCHAPPIJLEER klas 5 
periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   

 
ALGEMEEN :  
Aantal lessen : max. 2 per week 
Aantal slu  : 30 
 

LEERSTOFOMSCHRIJVING: 
 Klapper Parlementaire Democratie 

 

LEERDOELEN: 
In het examenprogramma Maatschappijleer staat beschreven wat je na 
bestudering van het Thema Parlementaire Democratie moet kunnen. Hier staat dat je : 

 voorbeelden van politieke rechten die inwoners van Nederland hebben kunt herleiden tot de 
grondwet. 

 de waarden kunt noemen die aan democratie ten grondslag liggen.  
 de structuur van de representatieve democratie in Nederland kunt uitleggen op 

gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 
 de fasen in het proces van politieke besluitvorming op nationaal niveau kunt beschrijven. 
 het verschil kan beschrijven tussen een parlementair stelsel en een presidentieel stelsel; 

alsmede tussen een meerderheidsstelsel en een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. 
 de rol van massamedia bij politieke besluitvorming kunt beschrijven. 
 kan aangeven welke factoren de politieke participatie van burgers beïnvloeden en waarom 

niet een ieder van zijn of haar politieke rechten gebruik maakt. 
 kunt uitleggen dat er spanning bestaat tussen representatie en representativiteit. 
 kan dilemma’s herkennen, die samenhangen met de uitgangspunten van de democratie en 

de hoofdlijnen van de politieke discussie hierover weergeven. 

 
WERKWIJZE 
Het is de bedoeling dat je de opgegeven paragraaf voor de eerste les in de week hebt doorgelezen. In 
de les zal een toelichting / aanvulling op deze paragraaf worden gegeven. Er zijn staan geen controle-
opdrachten in de klapper, dus we gaan er vanuit dat als je iets niet snapt dat je het vraagt. 
 
 

TOETSING 
 

ONDERWERP SOORT VORM DUUR 
(MIN) 

OR 
(WEGING) 

% SE MEE TE NEMEN 

HULPMIDDELEN 

Parlementaire democratie T s,i  60 1 25 Basispakket 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 



 
 
 
 

STUDIEPLANNER     MAATSCHAPPIJLEER klas 5 
periode 3    2019-2020   week: 4 t/m 13   

WEEK/DATUM LESSTOF VOORBEREIDEN OPMERKINGEN 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Intro 
 
Paragraaf 1 

- - 
 
Paragraaf 1: Politiek 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Paragraaf 2 Paragraaf 2.1: Politieke 
stromingen 
 
Paragraaf 2.2: Politieke partijen 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Paragraaf 3 
 
Paragraaf 4 

Paragraaf 3: Verkiezingen 
 
Paragraaf 4: Regering en 
parlement 

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

week 7 
10 t/m 14 feb 
 

  ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 

week 8 
17 t/m 21 feb 

 
VOORJAARSVAKANTIE 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

Paragraaf 5 
 
Paragraaf 6 

Paragraaf 5: Politiek in de praktijk 
 
Paragraaf 6: Gemeente en 
provincie 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10  
2 t/m 6 mrt 

ROME / GRIEKENLAND 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Paragraaf 7 Paragraaf 7: Europa  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

 
TOETSWEEK (VANAF WO) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

TOETSWEEK (T/M DO) 
 

 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER  vak: Maatschappijwetenschappen klas : 5 
tweede fase 

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

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

Leerdoelen 
Seneca H 6 t/m 8 
In deze periode gaan we 
verder met het lesboek 2 van 
Seneca met hoofdstuk 7 en 
8.  
 

 
Leerstofomschrijving 
Voor de toets: Hoofdstuk 6, 7 en 8  van Seneca deel 2 lesboek en de bijbehorende 
opdrachten uit Seneca deel 2 opdrachten uitleg en aantekeningen. 

 
Werkwijze 

Jullie lezen de paragraaf voor de les en maken een oprdacht. We bespreken de stof in de les 
en werken verder aan de opgaven.  

 
Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

H6  t/m 8 Seneca 
deel 2 

T 
 

 
 

s.i. 
 
 

 

90 
 
 
 

 10 
 

 

      geen 

 
 
 
 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER  Maatschappijwetenschappen klas : 5  
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

 Nader 
opgegeven 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

H 7.3 en H 7.4 
Toets bespreken 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

H 7.4 
H 7.5 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

H 7.5  
+ alvast lezen  
H 8.1 en H 8.2 

Diagnostische 
toets 

 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 

H 8.1 en H 8.2   ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

H 8.3 en 8.4 
Aangepast les en 
rechtbank 

ROME  
 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

H 8.4 en H8.5    

week 12 
16 t/m 20 mrt 

H8.5  
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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
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: doorlaatkromme, vervalkromme 
● minimaal in de context: medische diagnostiek 

4. medische beeldvormingstechnieken aan de hand van hun natuurkundige achtergrond 
beschrijven, voor- en nadelen van deze technieken noemen en op grond daarvan in gegeven 
situaties een keuze voor een techniek beargumenteren.  
●  beeldvormingstechnieken: röntgenopname, CT-scan, MRI-scan, PET-scan, echografie en 

nucleaire diagnostiek 
● natuurkundige achtergronden: halveringsdikte van menselijke weefsels, magnetisch veld en 

resonantie, annihilatie, creatie van een elektron-positronpaar, ultrasone geluidsgolf, 
geluidssnelheid in menselijke weefsels, absorptie, transmissie, terugkaatsing, tracer 

 
De volgende formules horen bij deze specificaties: 

                                                                                            

                                                                                              

                              

 
Leerstofomschrijving 
Hoofdstuk 5:  straling en gezondheid 

röntgenstraling, kernstraling, radioactief verval, stralingsbelasting, beeldvorming 
 

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 

Onderzoek PO S,g 20SLU 8 8  

Medische 
beeldvorming, 

straling & 
modelleren 

T S,i 90 9 9 Eigen binas & 
rekenmachine 

(normale) 
 



 

Rooster :   
 

STUDIEPLANNER   vak: Na   klas: 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

Herhaling H5   wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Herhaling H5 
Metingen PO 

VWO 2017 tv1 
21 t/m 25 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

§10.1 
 
Uitwerken PO in 
computer lokaal 

A: 4, 5, 6 
B: 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
C: 15, 16 
D: 17, 18 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

§10.2 
 
Uitwerken PO in 
computer lokaal 

A: 20, 21 
B: 22, 23, 24 
C: 25, 26, 27 
D: 28 

 ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 
do: Romedag 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

§10.3 
 
 
 
 
 
§10.4 

A: 30, 31 
B: 32, 33, 34, 35, 
36 
C: 37, 38, 39 
D: 40 
 
A: 42 
B: 43, 44 

Inleveren PO 27 
februari 20.00 
 
 
 
 
Demo 
elektromagneet 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

Rome 
& 

Griekenland 
  

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

§10.4 
 
 
§10.5 

B: 45, 46, 47 
C: 48 
 
A: 50 
B: 51, 52, 53, 54 
C: 55, 56 
D: 57 

  

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: NLT, Moleculaire Gastronomie klas : 5  
tweede fase 

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

 

Leerdoelen 
Moleculaire gastronomie is het vakgebied dat de natuurkunde en de scheikunde achter het koken 
beschrijft. Aan de hand van recepten worden de moleculaire interacties tussen water, sachariden, 
vetten, lucht en eiwitten behandeld. Met behulp van de kennis over de moleculen en de interacties 
kunnen bestaande recepten verbeterd worden en bereidingswijzen vernieuwd. 
 
Na deze module kun je de volgende begrippen uitleggen en toepassen: 

 Producteigenschap 

 Microstructuur 

 Flavour 

 Viscositeit 

 Emulgator 

 Eiwitdenaturatie 

 Stabiliteit 

 Schuim 

 Emulsie 

 Basiscomponenten 
 
Vaardigheden die o.a. ontwikkeld tijdens deze module zijn: 

 Onderzoek doen naar de stabiliteit van schuimen en emulsies 

 Werken met apparatuur zoals een microscoop 

 Rekenen aan de stabiliteit van schuimen en emulsies 

 Groepsopdrachten uitvoeren 

 Het toepassen van de opgedane kennis over schuimen en emulsies op andere 
levensmiddelen dan die in de module genoemd zijn 

 Tekenen van de microstructuur van emulsies en schuimen 

 
Leerstofomschrijving 
In hoofdstuk 1 & 2 wordt de basis van moleculaire gastronomie uitgelegd. Hoe wordt er vanuit de 
wetenschap naar voedsel en voedselbereiding gekeken. 
In hoofdstuk 3 wordt er gekeken naar emulsies. Wat zijn emulsies en welke basiscomponenten 
bevatten ze. 
In hoofdstuk 4 worden schuimen behandeld. Wat zijn de moleculaire interacties in een schuim? Wat is 
de rol van eiwitten en koolhydraten? 
 

Werkwijze 

In de les zal de theorie behandeld worden en enkele opdrachten gedaan worden. Daarnaast zal je ook 
opgaves als huiswerk moeten voorbereiden voor de les. Naast de theorie zullen er practica (in 
groepjes) gedaan worden die onderdeel zijn van het PO. 
 

Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

Module Moleculaire Gastronomie  
 

Dossier met verslagen van practica 
en opdrachten  

T 
 

PO 

s, i 
 

s,g 

60 
 

15 
SLU 

 7 
 
 
3 

BINAS, 
rekenmachine 

 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER  vak: NLT, Moleculaire Gastronomie klas : 5  
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 & H1   wo: start P3 
do: klas 3,4,5 cursus 
studievaardigheden, 
sk olympiade 

week 5 
27 t/m 31 jan 

H1 & H2 H1 opg. 1 & 2 
H2 opg. 1 t/m 12 

Practicum 
Kinine en 
koekjes 
Opdr 1 kinine 
(event. opdr. 2) 
Opdr 3 & 4 

Klas 5 uitwisseling Capri  
di: klas 3,4,5 cursus 
studievaardigheden 
do: vóór 12.30 inleveren 
inhaal-/herkansingsformulier 
T2 in de mediatheek 

week 6 
3 t/m 7 feb 

H3 deel 1 H3 opg 1 t/m 14 
 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

H3 deel 2 
 

  ma: verkort rooster; 
13.30 inhaal/herkansing T2 
do: klas 5 Rome-
/Griekenlanddag  
 

week 8 
17 t/m 21 feb 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

voorjaars- 
vakantie 

 

week 9 
24 t/m 28 feb 

H 4 deel 1 H4: opgaven 1 
t/m 10 

Practicum 
emulsie 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
  

Klas 5 Romereis/ 
Griekenlandreis 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

H4 deel 2  
Practicum 
schuimen 

 

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: Nederlands     klas : 5 
tweede fase 

periode 3     2019-2020    week: 4 t/m 13  
Algemeen :  
Aantal lessen : ca 22 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
Je kunt 

- tekstsoorten onderscheiden 

- hoofdgedachte vaststellen 

- argumentatie analyseren en beoordelen 

- impliciete relaties tussen tekstdelen aangeven 

- tekststructuren analyseren  

 

- je eigen standpunt verdedigen d.m.v. argumenten; 

- het standpunt van de tegenpartij aanvallen; 

- de argumenten van de tegenpartij ontkrachten of weerleggen; 

- drogredenen in de argumentatie van de tegenpartij aantonen; 

- snel en adequaat reageren op opmerkingen van de tegenpartij; 

- goed en overtuigend presenteren. 

 

- Je kent de belangrijkste ontwikkelingen in de (Nederlandse) literatuur van de 

achttiende en negentiende eeuw; 

- Je maakt kennis met een aantal literaire werken uit deze eeuwen; 

- Je leest een of meerdere werken uit deze periodes voor je leeslijst historische 

literatuur. 

 
Leerstofomschrijving 
- Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers Groningen 2014, 1e druk 

ISBN 978-90-01-82094-7 

- cursus Mondelinge vaardigheden: het debat, p. 126 - 130 

- cursus Argumentatieve vaardigheden, p. 152 – 170 

- cursus Leesvaardigheid, p.8-49 

- J.A. Dautzenberg - Literatuur geschiedenis en leesdossier, 

hoofdstuk 5: De achttiende eeuw en hoofdstuk 7: De negentiende eeuw 

 

Werkwijze 

- voorbereiding van en deelname aan het debat vindt plaats in groepen; 

- individuele bestudering van de literatuurgeschiedenis en literaire werken. 
 

Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

 
Debat 

 
Lezen en 

argumenteren 

 
PO 

 
T 

 
M,g 

 
S,i 

 
3 slu 

 
90 

 
1 
 
4 

 
2,5 

 
10 

 
geen 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Nederlands     klas : 5 
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 
 
NN p.11-17 
Lezen 
 
NN p.153-158 
Argumenteren 
 
DAU par 34,35 

 
 
13.1 
 
 
153.1 t/m 154.4  
157.5 t/m 157.8 

 
 
 
 
 
 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

NN p.18-23 
Lezen 
 
NN p.159-162 
 
 
DAU par 36,37 

19.2 
 
 
160.9 t/m 162.13 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

NN p.24-29 
Lezen 
 
NN p. 163-167 
Argumenteren 
 
DAU par 38,39 

25.3 
 
 
164.14 t/m 
167.16 

 
 
 
Bespreken 
eisen debat 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

NN p.31-49 
Lezen 
 
NN p.168-171 
Argumenteren 
 
DAU par 40,41 

32.1, 36.2, 40.3, 
45.4 
 
168.17 

 
 
 
Debatrooster 
bekend 

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 

Debat 1 en 2 
 
DAU uitloop 

  ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
ROME ROME ROME 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Debat 3 en 4 
 
DAU uitloop 

   

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 : 5e klas 
tweede fase 

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

 
Algemeen 
Aantal lessen:  16* (cl3), 16* (cl4), 16⅔ (cl5) 

Aantal slu:    40 (ca. 4,5 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 betrekking tot de 
hieronder omschreven stof toereikend zijn om toets T53 met (minimaal) voldoende 
resultaat af te leggen.  
 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor toets T53 bestaat uit:  
Hoofdstuk 11 en 12§1 t/m 12§4 uit Chemie 6e editie, 5 vwo leerboek. 
 
In hoofdstuk 11 worden de redoxreacties behandeld. Belangrijke begrippen hierbij 
zijn: metaalroosters, reductoren, oxidatoren, redoxkoppels, halfreacties, 
redoxreacties, elektro-chemische cellen en batterijen. 
In hoofdstuk 12§1 t/m 12§4 komen celmembranen, diffusie, zwakke zuren, zwakke 
basen, zuur-basekoppels, zuur- en baseconstante, zuur-basereacties en 
berekeningen aan zwakke zuren en basen aan de orde. 
 
Werkwijze 
Het is de bedoeling dat de leerstof op de volgende wijze wordt verwerkt: 
- het volgen van college-uren over de stof; 
- het bestuderen van de stof en het maken van opgaven over de stof; 
- het zelfstandig uitvoeren en uitwerken van practicumproeven.  
 
Er zijn per groep 3 lesuren per week. De klassikale lessen zullen worden gebruikt 
voor het toelichten van de stof en het uitvoeren van proeven. De overgebleven tijd in 
deze lessen is beschikbaar voor het maken van opgaven.  
De stof uit de studiewijzer die niet behandeld wordt in de klassikale lessen, zul je in je 
“eigen tijd” moeten verwerken. 
 
Toetsing 

Onderwerp Soort Vorm Duur  
(min) 

OR 
(weging) 

% 
SE 

Toegestane 
hulpmiddelen 

hoofdstuk 11 
hoofdstuk 12§1 t/m 
12§4 

T 
 
 

s,i 90 5 10 Binas 6e druk,  
gewone 
rekenmachine 
(geen GR!) 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: scheikunde  klas : 5e 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 

§11.1 
 
§11.2 

§11.1 
 
§11.2 

§11.2: DP4,6 
 
§11.3: inzetten 
DP7 

wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Zelfstandig: 
§11.3 

§11.3  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 

§11.4 §11.4 §11.3: DP7 
bekijken 
 
§11.4:  
Demo; Pulsar 2: 
H13 62+63 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

§11.5 
§12.1 

§11.5 
§12.1 

 
§12.1:DP1 

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 

§12.2 
§12.3 

§12.2 
§12.3 

§12.2: DP2 
§12.3: LP3 

ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
Romereis Romereis Romereis 

HOG afwezig ivm Romereis 
5e klas 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

§12.4 §12.4   

week 12 
16 t/m 20 mrt 

Advies: maak ten 
voorbereiding op de 
TW §11.6 en §12.6 
(excl 3, 11, 12) 

 
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 : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

H 10 Raaklijnen 
Extreme waarden 

38 t/m 41 
47 t/m 52 
 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

Afgeleide 
 

54 t/m 57 
58 t/m 61 
 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

Afgeleide 
Product- en 
quotiëntregel 
 

62 t/m 65 
70, 73, 74, 75 
 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

Kettingregel 
H9 E(x) en σ(x) 
 

79 t/m 82 
2 t/m 5 en 7,8 
 

 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 

Binomiaal 
Binomiaal 
Binomiaal n + E + σ 

10,11, 15, 16 
18 t/m 22 
24, 25, 26, 28 
& 30 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
ROME ROME ROME 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Normale verdeling 
Normale verd. op 
papier 

33 t/m 38 
40 t/m 43 
herhalen 

  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

ma: roostervrij 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

t/m do 
toetsweek T3 

Toets H10.3 tm 10.5  
en 9.1 en 9.2 

vr: roostervrij 

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



STUDIEPLANNER   vak: Wiskunde B  klas : 5 
tweede fase 

periode 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 

Meetkunde met 
vectoren en deel 
Integraalrekening 

T s 90  10 Geo, GR 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Wiskunde B klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 

week 4 
20 t/m 24 jan 

H10 
10.1 Vectoren en 
Lijnen 
 
 

2, 3be, 4bd, 5cd, 
6 
7, 10, 13, 14, 15 
 

 wo: start P3 

week 5 
27 t/m 31 jan 

10.2 Afstanden bij 
lijnen en cirkels 
10.3 Vectoren en 
hoeken 

16 t/m 19 
22 t/m 27 
31 t/m 34 
37 t/m 42 
 
 

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

week 6 
3 t/m 7 feb 

10.4 Vectoren en 
rotaties 

45 t/m 48 
49 t/m 52 
 

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

week 7  
10 t/m 14 feb  

10.6 Snelheid en 
Versnelling 
 
 

54 t/m 57 
59, 60, 63, 64, 65 
73 t/m 76 
80 t/m 83 
 
 

 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 

11.1 Primitieven 
en 
integralen 
11.2 
Oppervlakten 

2, 6, 7, 8 & 10 
13 t/m 17 
19 t/m 22 
 

 ma: huiswerkvrij; verkort 
rooster 

week 10 
week 1 
2 t/m 7 mrt 

 
 

 
ROME ROME 

 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

 

23 t/m 27 
31 t/m 35 
36 t/m 39 
 

  

week 12 
16 t/m 20 mrt 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

D-toets H10 
D-toets par 11.1 
D-toets par 11.2 

wo, do, vr 
toetsweek T3 

Totaaltoets H10, 
11.1, 11,2 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


