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STUDIEPLANNER   vak: ak   klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 16 
Aantal slu  : 30 (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 §2.1 t/m 2.4 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 4 
van dit schooljaar. 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

H.2 
Klimaatverandering 

is niets nieuws! 
H.3 

Klimaatverandering 
in perspectief 

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

 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: ak   klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

2.1 2.1 opdr. 2 t/m 5,   
7 

 ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

2.2 
 
Werken aan PO 

2.2 opdr. 1 t/m 7  ma: klas 6 vóór 12:30 inhaal-
/herkansingsformulier T3 
inleveren in de mediatheek 
di: klas 4 en 5 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
do: inhaal/herkansing T3 
klas 6 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

2.3 
 
 

2.3 opdr. 1 t/m 7  ma: tweede paasdag 
di, wo: 13:30 
inhaal/herkansing T3 klas 4 
en 5 

week 17  
20 t/m 24 apr  

Werken aan PO 
do, vr 

meivakantie 

do, vr 
meivakantie 

do, vr 
meivakantie 

di: klas 6 laatste lesdag tot 
12:05; 
12:30 cijfercontrole SE; 
wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

2.4 

ma, di, wo 
meivakantie 

2.4 opdr. 2 t/m 4, 
6, 7 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

do: klas 6 start CE-1; 
huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

3.1 3.1 opdr. 2 t/m 8  
 

week 21 
18 t/m 22 mei 

3.2 
 

3.2 opdr. 1 t/m 4 
Inleveren PO 
woe 20 mei 
21:00 uur 

ma, di, wo: klas 6 CE-1 
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

3.2 
3.3 

 

3.2 opdr. 5 t/m 8 
3.3 opdr. 1 t/m 4 

  

week 23 
1 t/m 5 jun 

3.3 
Afronding H.3 

3.3 opdr. 5 t/m 7 
Examentraining 
H.3 

 ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun 

Herhaling SE-stof 
do, vr 

toetsweek T4 

do, vr 
toetsweel T4 

do, vr 
toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
klas 6 uitslag examen 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
15 t/m 18 mei CE-2 

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

  



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie  klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020    week: 14 t/m 25  
Leerdoelen (M-A) 
 
Thema: Sparen 

- Je kunt de voor- en nadelen van de spaarrekening en het spaardeposito 
noemen. 

- Je kunt het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde interest uitleggen. 
- Je kunt de interest op basis van enkelvoudige interest berekenen. 
- Je kunt de contante waarde en de eindwaarde van één bedrag (een kapitaal) 

op basis van samengestelde interest berekenen. 
 

Thema: Beleggen 
- Je kunt de verschillen in risico en rendement tussen aandelen, obligaties en 

beleggingsfondsen uitleggen. 

- Je kunt de voor- en nadelen van obligaties vergeleken met aandelen voor de 

belegger noemen. 

- Je kunt het dividend- en koersrendement van een aandeel berekenen. 

- Je kunt het coupon- en koersrendement van een obligatie berekenen. 

- Je kunt het koersverloop van obligaties als gevolg van veranderingen in de 

marktrente uitleggen. 

- Je kunt voor een belegger de voor- en nadelen van een converteerbare 

obligatie ten opzichte van een gewone obligatie uitleggen. 

- Je kunt het beurskoersverloop van een converteerbare obligatie uitleggen 

(afgezet tegen de beurskoers van het onderliggende aandeel). 

- Je kunt berekenen vanaf welke beurskoers van het onderliggende aandeel de 

beurskoers van een converteerbare obligatie hoger is dan de nominale 

waarde. 

- Je kunt het rendement in euro's en in procenten van de belegging bij het 

kopen van call en put opties berekenen. 

- Je kunt het rendement in euro's bij het kopen van call en put opties in een 

grafiek tekenen (afgezet tegen de koers van het onderliggende aandeel). 

- Je kunt de uitoefenprijs en optiepremie bij het kopen van call en put opties 

aflezen uit een grafiek. 

- Je kunt uitleggen wanneer de waarde van een call of put optie in-the-money, 

at-the-money en out-of-the-money is. 

- Je kunt de vier variabelen die de hoogte van de optiepremie bepalen, 

noemen. 

  



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie  klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020    week: 14 t/m 25  
 

Thema Samenleven 

- Je kunt de verschillen en overeenkomsten tussen de drie registratievormen 

voor samenwonen noemen. 

- Je kunt de verschillen tussen huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van 

goederen en beperkte gemeenschap van goederen noemen. 

- Je kunt uitleggen hoe een scheidingsprocedure werkt. 

- Je kunt de (wettelijke) gevolgen van scheiden uitleggen: verdelen van 

bezittingen en schulden, alimentatie, verevening van pensioen en opvoeding / 

verzorging van kinderen. 

- Je kunt uitleggen wie de erfgenamen zijn bij een erfenis met testament en een 

erfenis zonder testament. 

- Je kunt uitleggen wat zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en 

verwerpen van een erfenis betekent. 

- Je kunt, rekening houdend met vrijstellingen, de erfbelasting en 

schenkbelasting berekenen. 

- Je kunt uitleggen wat een 'schenking onder bewind' en een 

'uitsluitingsclausule' in een schenkovereenkomst betekenen. 
 
 
 

Leerstofomschrijving (M-A) 

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

en werkboek 2019-2020 Thema Geldzaken onderwerp Sparen, Beleggen, 

Samenleven. 

 
Leerstofomschrijving (M-B) 

− 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 : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020    week: 14 t/m 25  
 

Werkwijze 
 

Uitgangspunt van de lessen (digitaal en op school) 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.  
 

De digitale lessen worden aangeboden in Teams en uitgangspunt is dat je daaraan 
deelneemt. Je moet de opdrachten uit de studieplanner thuis maken en nakijken. Er 
kunnen ook opdrachten zijn die je digitaal moet inleveren via de ELO/Opdrachten. 
 
 

Toetsing 
 

Onderwerp** soort vorm Duur** 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

(M-A)  
Geldzaken: 
Thema Sparen 
Thema Beleggen 
Thema Samenleven 
 
(M-B)  
Alle in de les behandelde 
stof en bijlages 

 
 

T 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S, I 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
 
 
 
 
 

 

** Als gevolg van de aanpassing van het PTA zal de SE stof van periode 3 geheel of 
gedeeltelijk worden verwerkt in de SE toets van periode 4. Hierdoor kan de duur van 
de toets langer worden. 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER  vak: Bedrijfseconomie  klas : 4 
tweede fase 

periode 4   2019-2020    week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

(M-A) slides 
 

Sparen 

1. Pensioen moet je zelf doen? 
2. Eindwaarde van één bedrag 
3. Constante waarde van één bedrag 
4. DFG-bank 

 
(M-A) 1 t/m 4 

 

week 15 
6 t/m 10 apr 

(M-A) slides 
 

Sparen 

5. Mevrouw Andriessen 
6. Peter Rientstra 
7. Riska Loos 
8. Eindwaarde van een Reeks 

 
(M-A) 5 t/m 8 

 

week 16 
13 t/m 17 apr 

(M-A) slides 
 

Sparen 

9. Eindwaarde met een gat op de tijdlijn 
10. Contante waarde van een reeks 
11. Schoonveld 
12. Leon en Marina 
13. Het pensioenfonds 

 
 

(M-A) 9 t/m 13 
 

week 17  
20 t/m 24 apr  

(M-A) slides 
Beleggen 

 
do, vr 

meivakantie 

14. Aandelen 
15. Obligaties 
16. Aandelenrendement 
17. Twee converteerbare obligaties 

do, vr meivakantie 

(M-A) 14 t/m 
17 

 
do, vr 

meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
(M-A) slides 
Beleggen 

ma, di, wo meivakantie 
18. Imperial 
19. Berry Investors 
20. BNL   (niet: Traaghand) 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
(M-A) 18 t/m 

20 

week 20 
11 t/m 15 mei (M-A) slides 

 
Beleggen 

21. Een call optie kopen 
22. Een call optie kopen in een grafiek 
23. Een put optie kopen 
24. Een put optie kopen in een grafiek 
25. Opties kopen 

(M-A) 21 t/m 
25 
 

week 21 
18 t/m 22 mei 

(M-A) slides 
 

Beleggen 

26. Opties kopen in een grafiek 
27. Straddle 
28. Pecunia non olet 
29. Bamaki 

(M-A) 26 t/m 
29 
 

week 22 
25 t/m 29 mei 

(M-A) slides 
 

Samenleven 

30. Trouwen 
31. Scheiden 
32. Stephen en Imke 
33. Chris en Carolien 
34. Een erfenis nalaten 
35. Een erfenis krijgen 

 
 

(M-A) 30 t/m 
35 

 

week 23 
1 t/m 5 jun 

(M-A) slides 
 

Samenleven 

36. Schenken 
37. Angela en Guus 
38. Erven en schenken 
39. Erfbelasting betalen 
40. Het kindsdeel 

 
(M-A) 36 t/m 

40 
 

week 24 
8 t/m 12 jun 

do, vr 
toetsweek T4 

Uitloop 
do, vr  toetsweek T4 

Udo, vr 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 

week 26 
22 t/m 26 jun    

week 27 
29 jun t/m 3 jul 

NIMA examen 
01 juli 

NIMA examen 
01 juni 

NIMA examen 
01 juni 

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



STUDIEPLANNER   vak: Bio   klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  
Algemeen :  
 
Aantal lessen : circa 24 
Aantal slu  : circa 60 

 

Leerdoelen 
Eindtermen examen biologie vwo: zie www.eindexamen.nl 
 
Boek 4b: 
T 6 BS 1 t/m 8  Ecologie  Domein A12, B8, C3, D5 
 
Boek 4a: 
T 3 BS 1, 4 t/m 8 Voortplanting  Domein C1, C2, D2, D4, E3 

 
Leerstofomschrijving 
 
Biologie voor Jou vwo 4b Thema 6 Ecologie 
Biologie voor Jou vwo 4a Thema 3 Voortplanting BS 1 en 4 t/m 8 
 
 
 

Werkwijze 

 
Klassikaal, individueel, tweetallen, groepswerk 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Toets T6 ecologie en 
T3 Voortplanting BS 1 + 
4 t/m 8 
 
PO Ecologie 

T 
 

 
PO 

S, i 
 

 
S, g 

60 
 
 

90 

6 
 

 
1 

- 
 

 
- 

Niet-graf 
rekenmachine 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Bio   klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

Boek 4b 
T6 Ecologie 
BS 1  
BS 2 
 

 
 
1 t/m 3 
4 
 

 ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

 
BS 3 
BS 4 
 

 
5 
6 t/m 8 
 

 ma: klas 6 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
di: klas 4 en 5 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
do: inhaal/herkansing T3 
klas 6 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

BS 5 
BS 6 
 

9 t/m 11 
13 + 14 
 

 ma: tweede paasdag 
di, wo: 13:30 
inhaal/herkansing T3 klas 4 
en 5 

week 17  
20 t/m 24 apr  

BS 7 15 + 16 
do, vr 

meivakantie 

di: klas 6 laatste lesdag tot 
12:05; 
12:30 cijfercontrole SE; 
wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

BS 8 
DT 

uitloop 

ma, di, wo 
meivakantie 

19 

ma, di, wo 
meivakantie 
do, vr CE-1 

do: klas 6 start CE-1; 
huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

PO (Ecologie) 
Boek 4a!!! 
T3 Voortplanting 
BS 1 
Herhalen BS 2+3 

1 t/m 3 
In de les + wordt 
opgegeven  

 

week 21 
18 t/m 22 mei 

Evt herhalen BS 2 
+ 3 + mitose 
BS 4 
BS 5 

Zie boven 
 
14 t/m 16 
17 t/m 21 
 

 

ma, di, wo: klas 6 CE-1 
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

BS 6 
BS 7 

In de les 
26, 27 (klas), 
28,29 

  

week 23 
1 t/m 5 jun 

BS 8 
DT 
 

30, diagnostische 
toets 

 ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun 

Uitloop + 
toetsvoorbereiding 

Uitloop + 
toetsvoorbereiding do, vr 

toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
klas 6 uitslag examen 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
15 t/m 18 mei CE-2 

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

  



STUDIEPLANNER   vak: Cambridge Engels klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020    week: 14 t/m 25  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 12 
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 student’s book werken we naar CP 4.4 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. 
Deze periode toetsen we ook spreekvaardigheid. Dit kan gebeuren buiten de lestijden. 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Student’s book Unit 
7 & 8 

T s,i 90 - - - 
 

Spreekvaardigheid* S m,g 15 - - - 
 
 
* Het toetsen van spreekvaardigheid  zal waarschijnlijk buiten de toetsweek plaats vinden. 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Cambridge Engels klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020    week: 14 t/m 25 
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

Start SB unit 7 
Leisure and 
entertainment pp 
74, 75, 76, 77 

  ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

SB unit 7, pp 
78,79, 80, 81 

  ma: klas 6 vóór 12:30 inhaal-
/herkansingsformulier T3 
inleveren in de mediatheek 
di: klas 4 en 5 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
do: inhaal/herkansing T3 
klas 6 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

SB unit 8, pp. 92-
93 

 

Writing: Part 2 
Proposal 

 ma: tweede paasdag 
di, wo: 13:30 
inhaal/herkansing T3 klas 4 
en 5 

week 17  
20 t/m 24 apr  

do, vr 
meivakantie 

do, vr 
meivakantie 

do, vr 
meivakantie 

wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

SB unit 8 Media 
matters, pp 84, 

85 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

SB unit 8, pp 86, 
87 

  
 

week 21 
18 t/m 22 mei 

SB unit 8, pp 88, 
89 

  
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

SB unit 8, p 90, 
91, 92 (left side) 
 

   

week 23 
1 t/m 5 jun 

Revision units 7 & 
8, pp 94, 95 

  ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun do, vr 

toetsweek T4 
do, vr 

toetsweel T4 
do, vr 

toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
 

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

  



STUDIEPLANNER   vak: ECONOMIE  klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  

 
Algemeen:  
Aantal lessen :   
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 lessen (digitaal en op school) 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. 
 
De digitale lessen worden aangeboden in Teams en het uitgangspunt is dat je daaraan 
deelneemt. Je moet de opdracchten uit de studieplanner thuis maken en nakijken. Er kunnen 
ook opdrachten zijn die je digitaal moet inleveren via de ELO.  
 

Toetsing 
 
 

Onderwerp* soort vorm Duur* 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Module 6: 
Risico en 

rendement 

T s.i 90  8 Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
 
*Als gevolg van de aanpassing van het PTA zal de SE stof van periode 3 geheel of gedeeltelijk 
worden verwerkt in de toets van periode 4, hierdoor zal de duur van de toets langer worden.  

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Economie  klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 
 
 

H1: 1.1 
 
H1: 1.2 & 1.3 

 

H1: 1 t/m 6 (O) 
 
H1: 7 t/m 13 (O) 
en 14 & 15 (T) 

H1: 1 t/m 6 (O) 
 
H1: 7 t/m 13 (O) 
en 14 & 15 (T) 

 

week 15 
6 t/m 10 apr 

H2: 2.1 
 
H2: 2.2 

H2: 1 t/m 3 (O) 
 
H2: 4 t/m 9 (O) 

H2: 1 t/m 3 (O) 
 
H2: 4 t/m 9 (O) 

vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

H2: 2.3 
 
 
H2: 2.4 

H2: 10 t/m 16 (O)  
 
 
H2: 17 t/m 24 (O) 
 

H2: 10 t/m 16 (O)  
 
 
H2: 17 t/m 24 (O) 

ma: tweede paasdag 
 

week 17  
20 t/m 24 apr  H2: 2.5 

 
 

do, vr meivakantie 

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

 
do, vr 

meivakantie 

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

 
do, vr 

meivakantie 

do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei ma, di, wo 

meivakantie 
 
 
H3: 3.1 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
 
 

H3: 1 t/m 3 (O) 
 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
 
 

H3: 1 t/m 3 (O) 
 

 
 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

H3: 3.2 
 
 
H3: 3.3 

H3: 4 t/m 8 (O) 
 
 
H3: 9 t/m 11 (O) 

H3: 4 t/m 8 (O) 
 
 
H3: 9 t/m 11 (O) 

 

week 21 
18 t/m 22 mei 

H3: 3.4 
 
 

 

H3: 12 & 13 (O) 
en 14 t/m 20 (T) 
 

 

H3: 12 & 13 (O) 
en 14 t/m 20 (T) 
 

 

 
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

H4: 4.1 
 
H4: 4.2 
 

H4: 1 t/m 4 (O) 
 
H4: 5 t/m 8 (O) 

H4: 1 t/m 4 (O) 
 
H4: 5 t/m 8 (O) 

 

week 23 
1 t/m 5 jun 

H4: 4.3  
 
H4: 4.4 

H4: 9 t/m 11 (O) 
 
H4: 12 (O)  
en 13 t/m 16 (T) 

H4: 9 t/m 11 (O)  
 
H4: 12 (O)  
en 13 t/m 16 (T) 

ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun 

Herhaling 
 

do, vr 
toetsweek T4 

Herhaling 
 

do, vr 
toetsweel T4 

Herhaling 
 

do, vr 
toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort 
rooster; 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
 

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

  



STUDIEPLANNER   vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  

 
Algemeen : 
Aantal lessen : ca. 16 
Aantal slu  : 30 

 

Leerdoelen 
Kennisnemen van enkele onderwerpen uit de Sociale en 
Politieke filosofie, er zelfstandig over leren nadenken en 
beargumenteerde standpunten innemen. Leren filosofische 
vragen te stellen, zelfstandig na te denken over filosofische 
vragen, gedachten onder woorden te brengen en mondeling en 
schriftelijk te argumenteren.  
 
Leerstofomschrijving 
• Ik denk/Cogito. Inleiding in de filosofie, H 3 Sociale Filosofie, 

blz 77-93 
• Ik denk/Cogito. Inleiding in de filosofie. Werkboek blz 54-72  
• Aantekeningen 
 

Werkwijze 

• In de digitale les worden aantekeningen gegeven en vragen 
gesteld via de chat. Deze les wordt aangevuld met een verwerkingsopdracht.  

• In de reguliere les worden aantekeningen gegeven en wordt nav teksten en opdrachten uit 
het werkboek over verschillende thema’s gediscussieerd. Van de leerling wordt verwacht dat 
deze zelfstandig de opdrachten maakt en, indien ze niet in de les besproken zijn, nakijkt door 
middel van de antwoorden die op magister worden geplaatst.  

• In de les moet je het boek Cogito + Werkboek en een schrift steeds bij je hebben. 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Cogito H 3 Sociale 
Filosofie, blz 77-93 

+ gemaakte 
opdrachten daarbij 

uit werkboek 
 

T S,I 60 2 5 Basis 
 

Sociale Filosofie PO* S,I 2,5 SLU 1 2,5  

 
 

* De praktische opdracht wordt beoordeeld met een cijfer. 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 schooldag een heel punt van het cijfer af 



STUDIEPLANNER   vak: Filosofie   klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 
Algemene opmerkingen bij deze studieplanner:  
ivm de maatregelen rondom het coronavirus is het onduidelijk of en wanneer er eventueel weer regulier les 
gegeven kan worden. Dat betekent ook dat de toetsstof en toetsvorm onder voorbehoud zijn en gewijzigd 
kunnen worden.  
 
De stof kan wekelijks aangevuld worden met een digitale opdracht. Houd magister daarom goed in de gaten!  
 
Vanwege het niet doorgaan van lessen, wordt er vanuit gegaan dat leerlingen zelfstandig hun werk bijhouden. 
Dat betekent: maak je werkboekopgaven per week en kijk ze na, bekijk opgegeven filmpjes en lever digitale 
opdrachten op tijd in. Houd je ten alle tijden aan de instructies van de docent via magister.  

 
week/datum lesstof Opdrachten* curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

 
Les: de ideale staat  
 

 
Digitale weekopdracht 1 

ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

Les: Plato & Aristoteles 
 
Les: Machiavelli, More 

 
H3: 1, 2, 20 
 
H3: 4, 23 

 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

Les: Sociaal contract 1, 
Hobbes  

 
H3: 8, 9a 

ma: tweede paasdag 
 

week 17  
20 t/m 24 apr  

Les: Sociaal contract 2, 
Rechten, Locke  

 
do, vr meivakantie 

 
 
 

do, vr meivakantie 

di: klas 6 laatste lesdag tot 12:05; 
12:30 cijfercontrole SE; 
wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo meivakantie 
 
Les: Sociaal contract 3: 
Rousseau 

ma, di, wo meivakantie 
 
H3: 7, 10, 11, 13, 14 

do: klas 6 start CE-1; 
huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

Les: Sociaal contract 4, 
Rawls 

H3: 16, 17, 24  

week 21 
18 t/m 22 mei 

Les: Marxisme en neo-
Marxisme: Marx + 
Marcuse  
 

H3: 18, 19, 25 ma, di, wo: klas 6 CE-1 
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

Les: 1984 & Foucault over 
macht 
 

H3: 26, 27, 30, 31 
 
DEADLINE PO: 28 mei 

 

week 23 
1 t/m 5 jun 

Les: Maslow en sociale 
filosofie in een globale 
kapitalistische wereld 

H3: 32, 33, 34 
ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun 

do, vr 
toetsweek T4 

do, vr 
toetsweel T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
do: klas 4 en 5 start toetsweek T4 

 
*in geval van uitbreiding van de corona-maatregelen zal er wekelijks een eventuele digitale opdracht worden 
toegevoegd.  
 
 

  



STUDIEPLANNER   vak: Frans   klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  
Aantal slu  :  

 

Leerdoelen 
 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 6 en 7 
+ 

schrijfvaardigheid  
Kijk- en 

luistervaardigheid  
Domeinen B-C-

D  

T 
 
 
 
 
L 

S,i 
 
 
 
 

S,i 

90 
 
 
 
 

** 

1 
 
 
 
 
1 

  
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak:  Frans  klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

 M ex 3 t/m 6, 10 
t/m 12 
 

 ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

 M ex 3 t/m 6, 10 
t/m 12 
 

 ma: klas 6 vóór 12:30 inhaal-
/herkansingsformulier T3 
inleveren in de mediatheek 
di: klas 4 en 5 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
do: inhaal/herkansing T3 
klas 6 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

 M  tâche prépa 
B, ex 14, 20, 
 
L voc, lot, gram C 
+  
p. 60-61 Réf. 
(alleen informele 
brief) 

Tâche prépa B 
inleveren 

ma: tweede paasdag 
di, wo: 13:30 
inhaal/herkansing T3 klas 4 
en 5 

week 17  
20 t/m 24 apr  do, vr 

meivakantie 
do, vr 

meivakantie 
do, vr 

meivakantie 

di: klas 6 laatste lesdag tot 
12:05; 
12:30 cijfercontrole SE; 
wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

ma, di, wo 
meivakantie 
M ex 27, 28 
L voc/l-o-t D 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

do: klas 6 start CE-1; 
huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei  

M ex 30, 31 
Chap 7: ex 4, 7 

L voc/l-o-t B 
 

 

week 21 
18 t/m 22 mei 

 
m. ex 9, 11, 13,  

L voc/l-o-t C 
 

ma, di, wo: klas 6 CE-1 
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

 M. ex. 18, 25,  30 

L voc/l-o-t D 

  

week 23 
1 t/m 5 jun 

 uitloop  ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun do, vr 

toetsweek T4 
do, vr 

toetsweel T4 
do, vr 

toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
klas 6 uitslag examen 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
15 t/m 18 mei CE-2 

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

  



STUDIEPLANNER   vak: Natuurkunde klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : +- 16 
Aantal slu  : +- 25 

 

Hoofdstuk 1 & 3.1 t/m 3.4 
De leerling kan: 
1. berekeningen maken aan eenparige rechtlijnige bewegingen; 
2. eigenschappen van bewegingen bepalen aan de hand van plaats-tijddiagrammen en 

snelheid-tijddiagrammen:  

• de volgende bewegingen herkennen: eenparige rechtlijnige beweging, eenparig 
versnelde of vertraagde beweging, vrije val, valbeweging met wrijving;  

• uit een (x,t)-diagram de gemiddelde snelheid bepalen;  

• uit een (x,t)-diagram de snelheid op een bepaald moment bepalen, zo nodig met 
behulp van een raaklijn;  

• uit een (v,t)-diagram de (val)versnelling op een bepaald moment bepalen, zo nodig 
met behulp van een raaklijn;  

• uit een (v,t)-diagram de verplaatsing en de gemiddelde snelheid bepalen met behulp 
van de oppervlakte onder de kromme; 

3. de eerste wet van Newton uitleggen en toepassen; 
4. de tweede wet van Newton uitleggen en toepassen 

 
De volgende formules horen bij deze specificaties:  

𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡,  met v is constant 

𝑣𝑔𝑒𝑚 =
Δ𝑠

Δ𝑡
        in dit hoofdstuk geschreven als    𝑣𝑔𝑒𝑚 =

𝑠

𝑡
 

𝑎𝑔𝑒𝑚 =
Δ𝑣

Δ𝑡
 

𝑎 =
d𝑣

d𝑡
 

𝑣 =
d𝑠

d𝑡
 

𝐹𝑟𝑒𝑠 = 𝑚 ∙ 𝑎 

𝐹𝑧 = 𝑚 ∙ 𝑔 

𝑣𝑔𝑒𝑚 =
𝑣𝑏 + 𝑣𝑒

2
 

𝐹𝑤,𝑙 = 𝑘 ∙ 𝑣2 

 
Hoofdstuk 3.5 en 6 

• berekeningen maken met betrekking tot kracht, verplaatsing, arbeid, snelheid en 
vermogen,  

o de arbeid bepalen uit een kracht-verplaatsingsdiagram 

• energieomzettingen bij bewegingen analyseren. 
o de wet van behoud van energie en de relatie tussen arbeid en kinetische 

energie toepassen;  

o minimaal de bewegingen: vrije val, valbeweging met wrijving, verticale worp, 
trilling en stuiterbeweging;  

o energieën: kinetische energie, zwaarte-energie, veerenergie, chemische 
energie, warmte;  



o vakbegrippen: potentiële energie, (positieve en negatieve) arbeid, 
wrijvingsarbeid, periodieke beweging;  

o minimaal in de contexten: energiegebruik en energiebesparing in het verkeer, 
de bewegende mens 

 
De volgende formules horen bij deze specificatie: 

 

 

o  
 

 

 

 

o  
o  

 

 

   

   

 
Je moet de definities en/of eigenschappen kennen van de in de stof omschreven 
begrippen. Je moet berekeningen kunnen uitvoeren. Betreffende theorie moet je 
kunnen toepassen in vraagstukken en experimenten. 
 
Leerstofomschrijving 
Hoofdstuk 3, paragraaf 5 Arbeid 
Hoofdstuk 6: Energie en beweging 
Module Modelleren van de methode Óveral Natuurkunde: H1 t/m  H5 
 

Werkwijze 

De theorie bestudeer je grotendeels zelfstandig. Verder ontvang je filmpjes en ander 
materiaal om hierbij te helpen. Waar nodig wordt extra uitleg gegeven. De opgaven uit het 
boek maak je over het algemeen thuis. 
In de les worden moeilijke opgaven besproken. In de les wordt daarnaast ruimte gegeven om 
zelfstandig aan de opgaven te werken en vragen te stellen.  
In de studiewijzer wordt verwezen 
Een enkele keer staat een opgave tussen haakjes in de studiewijzer. Dit betekent, dat je 
deze opgaven alleen hoeft te maken als je denkt dat je wat meer oefening nodig hebt of als 
je meer structuur nodig hebt.  
 
 



Toetsing 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

PO technisch 
ontwerp 

PO Praktisch + 
verslag 

10 slu 1 - Eigen BINAS 
rekenmachine 

Hoofdstuk 1, 
3 en 6 
Module 

Modelleren 
van de 

methode 
Óveral 

Natuurkunde: 
H1 t/m  H5 

T S,i 60 2 - Eigen BINAS 
rekenmachine 

 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Natuurkunde klas : 4 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

§ 3.5 54 t/m 62  ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

§ 3.5 
 
§ 6.1 

64 t/m 67 
 
4 t/m 12 

Instructie PO 
baksteenauto 

ma: klas 6 vóór 12:30 inhaal-
/herkansingsformulier T3 
inleveren in de mediatheek 
di: klas 4 en 5 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
do: inhaal/herkansing T3 
klas 6 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

§ 6.2 14 t/m 23  ma: tweede paasdag 
di, wo: 13:30 
inhaal/herkansing T3 klas 4 
en 5 

week 17  
20 t/m 24 apr  

§ 6.3 
 

do, vr 
meivakantie 

25 t/m 29 
 

do, vr 
meivakantie 

 
 

do, vr 
meivakantie 

di: klas 6 laatste lesdag tot 
12:05; 
12:30 cijfercontrole SE; 
wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
§ 6.3 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
30 t/m 36 

ma, di, wo 
meivakantie 

 
 

do: klas 6 start CE-1; 
huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

§ 6.4 38 t/m 46 
 

 

week 21 
18 t/m 22 mei 

§ 6.5 48 t/m 54 Wedstrijd 
baksteenauto 

ma, di, wo: klas 6 CE-1 
do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

Modelleren    

week 23 
1 t/m 5 jun 

Modelleren 
 
Afsluiting 
 

 
 
Afsluiting 

 ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun 

Afsluiting 
 

do, vr 
toetsweek T4 

Afsluiting 
 

do, vr 
toetsweel T4 

 
 

do, vr 
toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
klas 6 uitslag examen 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
15 t/m 18 mei CE-2 

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

  



STUDIEPLANNER   vak: scheikunde  klas : 4e klas 
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25  
Algemeen : 
Aantal lessen : 14 (cl4), 16 (cl5), 16 (cl3) 

Aantal slu  : 30 (ca. 3 klokuur per week) 
 

Leerdoelen 
Na afloop van de aangegeven periode moet je de behandelde stof zodanig hebben 
bestudeerd dat je kennis en vaardigheden met betrekking tot de hieronder omschreven stof 
toereikend zijn om toets T44 met (minimaal) voldoende resultaat af te leggen.  

 
Leerstofomschrijving 
 

De te behandelen en te bestuderen stof voor de toets over deze periode bestaat uit: 
hoofdstuk 6 v/a §4 en hoofdstuk 7 uit Chemie 6e editie, 4 vwo leerboek. 

 
In hoofdstuk 6 v/a §4 worden waterstofbruggen, hydrofiele en hydrofobe stoffen (herhaling 
polaire stoffen), mengbaarheid van (vloei)stoffen, alcoholen en aminen (vervolg koolstof-
verbindingen), toxiciteit, waswerking, de werking van zeep en chemisch reinigen behandeld.  
 
Hoofdstuk 7 begint met een serie proeven. Welke overeenkomst hebben spectaculaire 
(demonstratie)proeven? Achtereenvolgens komen aan bod: exo- en endotherme reacties, 
energie-effect, wet van energiebehoud, energiediagram, activeringsenergie, energie-
berekeningen aan reacties (reactiewarmte/ vormingswarmte), reactiesnelheid en de factoren 
die deze beïnvloeden  (temperatuur, concentratie, verdelingsgraad, katalysator). Daarnaast 
behoort ook het meten van de reactiesnelheid (verbanden in grafiek) tot kennis die je in dit 
hoofdstuk opdoet.  
 
 

Werkwijze 

 

Er zijn per groep circa 2 lesuren per week. De klassikale lessen zullen worden gebruikt voor 
het toelichten van de stof en het uitvoeren van proeven. De overgebleven tijd in de 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.  
Er vallen deze periode een aantal lessen uit i.v.m. excursies en examenstunt, er wordt echter 
van je verwacht dat je ten allen tijde de studiewijzer bijhoudt! 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 
6 v/a §4 en 
Hoofdstuk 
7 

T 
 

 

s,i 
 
 

60 
 

2 
 

- 
 
 
 

Binas,  
(grafische) 
rekenmachine 

 
Het cijfer voor de PO (praktische opdracht) uit periode 3 (Zouten in de bodem) wordt in deze periode 
bekend gemaakt. 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

http://www.google.nl/imgres?q=reageerbuis&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=DuFIj1Q9D2gcOM:&imgrefurl=http://www.crea-kids.nl/knutselen/hersenspinsels/rekenraadsel.htm&docid=wXoSdZDn2a-bRM&imgurl=http://www.crea-kids.nl/knutselen/hersenspinsels/reageerbuis.gif&w=50&h=144&ei=bGyXUMnUPIHM0AWt24CQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=179&dur=1143&hovh=129&hovw=45&tx=97&ty=76&sig=116594810874694994986&page=2&tbnh=129&tbnw=45&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:20,i:189


STUDIEPLANNER   vak: scheikunde  klas : 4e klas  
tweede fase 

periode 4    2019-2020   week: 14 t/m 25   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 14 
30 mrt t/m 3 apr 

§6.4  §6.4: 20 t/m 30  ma: start P4; huiswerkvrij 
T43 bespreken 

week 15 
6 t/m 10 apr 

§6.5  

 
 
 
 

§6.5: 32 t/m 34 §6.4: LP4 + LP5 

 
§6.5: DP6-

filmpje 
 

di: klas 4 en 5 vóór 12:30 
inhaal-/herkansingsformulier 
T3 inleveren in de 
mediatheek 
vr: Goede Vrijdag 

week 16 
13 t/m 17 apr 

§6.6 

 
4sch4; zelfstandig 
werken aan §6.6 

4sch5; al 
uitvoeren §7.1: 

LP3 + LP5 

§6.6: 36 t/m 43  ma: tweede paasdag 
di, wo: 13:30 
inhaal/herkansing T3 klas 4 
en 5 

week 17  
20 t/m 24 apr  

§7.1 

§7.2 

do, vr 
meivakantie 

§7.1: uitwerken 

practica 
§7.2: 4 t/m 7 

do, vr 
meivakantie 

§7.1: LP3 + LP5 

§7.2: DP7 + 

filmpje DP10 
do, vr 

meivakantie 

wo: klas 6 Stunt 
do, vr: meivakantie 

week 18 
27 apr t/m 1 mei 

meivakantie meivakantie meivakantie 
 

week 19 
4 t/m 8 mei 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

ma, di, wo 
meivakantie 

 

huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

§7.3 §7.3: 9 t/m 11 

 
§7.3: uitwerken 

LP11 en LP12 

§7.3: LP11 + 

LP12 

 

week 21 
18 t/m 22 mei 

§7.3: deel 2 

 
§7.4: deel 1 

§7.3: 12+13 

 
§7.4:15 t/m 18 

§7.4: DP 15 + 

16 

do, vr: Hemelvaart 

week 22 
25 t/m 29 mei 

§7.4: deel 2 

 
§7.5: LP17 en ev 

LP18 

§7.4: 19 t/m 21 

 
§7.5: uitwerken 

LP17 en LP18 

§7.5: LP17 en 

ev LP18 

 

week 23 
1 t/m 5 jun 

§7.5 

 
4sch4; zelfstandig 
werken aan 
weektaak 

§7.5: 23  ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun 

§7.6 + §6.7 

do, vr 
toetsweek T4 

Voorbereiden TW: 
§7.6 + §6.7 

do, vr 
toetsweel T4 

do, vr 
toetsweek T4 

ma, di: toetsvrij 
wo: toetsvrij, verkort rooster; 
do: klas 4 en 5 start 
toetsweek T4 

week 25 
15 t/m 19 jun 

toetsweek T4 toetsweek T4 toetsweek T4 
15 t/m 18 mei CE-2 

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