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STUDIEPLANNER   vak: Filosofie  klas: 6  6.4 
tweede fase 

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

 
 
Algemeen 
Aantal lessen: 3 p.w. 
Aantal slu: 40 
 
 
Leerdoelen 
Kennismaking met, bespreken van en zelfstandig nadenken over het onderwerp Het 
Goede Leven en de Vrije Markt 
 
 
Leerstofomschrijving 
Ad Verbrugge e.a., Het Goede Leven en de Vrije Markt, Rotterdam 2018, Hfdst 10 tot 
eind van het boek met eindtermen 61 t/m 77 en 1 t/m 3 + opdrachten uit 
bijbehorende werkboek. 
 
 
Werkwijze 
De leerlingen lezen zelfstandig de per week aangegeven bladzijden uit het boek ‘Het 
voordeel van de twijfel’. 
In de (digitale) lessen worden de eindtermen 61 t/m 77 en 1 t/m 3 besproken; op 
Magister leveren de lln opdrachten uit het werkboek in. 
 
 
 
 
 

Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

Het goede leven en de vrije markt met 
eindtermen 1 t/m 77 
+ eindtermen Antropologie, Ethiek, 
Kennistheorie en Wetenschapsfilosofie 

CE 
 
 

 

s,i 
 
 
 

180 
 
 
 

nvt 
 
 
 

 
geen 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Filosofie  klas: 6  6.4 
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 

GLVM H10 
De kwetsbaarheid 
en overmacht van 
de natuur (blz 
255-289) 
ET 61-66 

Donderdag 
inleveren op 
Magister: opdr. 
Werkboek bij ET 
61-66 

 ma: start P4; huiswerkvrij 
 

week 15 
6 t/m 10 apr 

GLVM H11 
Op zoek naar een 
zinvol leven (blz 
291-337) 
ET 67-73 

Donderdag 
inleveren op 
Magister: opdr. 
Werkboek bij ET 
67-72 (niet 73) 

 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 

GLVM 
Tekst Nussbaum 
(blz 434-439) 
Slot: Voorbij de 
moderniteit? (blz 
339-352) 
ET 74-77 

Donderdag 
inleveren op 
Magister: opdr. 
Werkboek bij ET 
74-77 

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

week 17  
20 t/m 24 apr  

GLVM ET 1-3 
Oefening met 
examen 

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 
do, vr CE-1 

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

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

do: klas 6 start CE-1; 
huiswerkvrij 
 

week 20 
11 t/m 15 mei 

CE-1 CE-1 CE-1 
 

week 21 
18 t/m 22 mei 

ma, di, wo  
CE-1 

ma, di, wo  
CE-1 

ma, di, wo  
CE-1 

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

week 22 
25 t/m 29 mei 

    

week 23 
1 t/m 5 jun 

   ma: tweede pinksterdag 

week 24 
8 t/m 12 jun do, vr 

toetsweek T4 
do, vr 

toetsweek 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. 
 
 
 
 
 

 


