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STUDIEPLANNER    vak: AK   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 17 
Aantal slu  : 30 (schatting) 

 
Leerdoelen 
 
Na afloop moet je kunnen voldoen aan de eisen van de examenstructuur Wereld - 
Globalisering van het Ministerie van O, C&W. Bij het domein Wereld gaat het om een SE- 
(schoolexamen)onderdeel en een CE-onderdeel (zie ook PTA).  
 
Leerstofomschrijving 
 
De leerstof bestaat uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van het boek Wereld – Globalisering. 
Hierbij wordt een deel van de bijbehorende verwerkingsopdrachten aangeboden die ook in 
deze studiewijzer vermeldt staan.  
 
Werkwijze 
 
Na het bestuderen van de teksten en het luisteren naar de uitleg wordt je geacht om aan het 
werk te gaan met de opdrachten, aangegeven door de docent. Nabespreken van de 
opdrachten gebeurt individueel of gezamenlijk in de klas. Wanneer een deel van de leerstof 
onduidelijk is, kunnen hier vragen over worden gesteld. Tijdens het lesuur zijn alle leerlingen 
in het AK-lokaal aanwezig en wordt er (actief) mee gedaan met de lessen.  
  
Huiswerk wordt in de lessen steekproefsgewijs gecontroleerd. Als blijkt dat huiswerk 
onvoldoende gemaakt is door de desbetreffende leerling, dan volgt een gepaste maatregel.  
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te 
nemen 

hulpmiddelen 

Globalisering 
(Domein B) 
Hoofdstuk 1: De 
Wereld  
een mozaïek van 
regio’s, 
cultuurgebieden, 
demografische druk, 
Islamitische wereld, 
Sub-Sahara Afrika, 
(Zuid)Oost-Azië.  
 
Hoofdstuk 3: 
Inzoomen op 

T s,i 60 1 5  
 



Duitsland, Tsjechië en 
Egypte  
Welvaart en werk, 
welvaart en 
demografie, welvaart 
en wonen in de stad 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: AK   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Introductie en 
atlasvaardigheden 

Werkboek 
atlasvaardigheden 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Atlasvaardigheden 
1.1 De wereld 

indelen 

Werkboek 
atlasvaardigheden 
1.1 – 2 en 4 

 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

1.1 De wereld 
indelen 

1.2 Scheidslijnen 
in Europa 

1.1 – 6 t/m 8 
 
1.2 – 2, 4, 5  

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

1.2  Scheidslijnen 
       in Europa 
1.3 De 

islamitische 
wereld 
 

1.2 – 6 t/m 8 
 
1.3 – 1.b, 1.c, 3, 

   4 
 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

1.4 Sub-Sahara 
Afrika 

1.5 ‘Reuzen’ 
verschillen in 
Oost-Azië 
 

1.4 – 2, 4, 5, 8 
1.5 – 2, 5, 7, 8 
 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

1.6 Zuidoost-Azië: 
werkplaats 
van de wereld 

3.1 Welvaart en 
      werk 

1.6 – 3 t/m 5, 8 
3.1 – 2 t/m 6, 9 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

3.2 Welvaart en 
      Demografie 
3.3 Welvaart en 
      wonen in de 
      stad 

3.2 – 2, 3, 5, 6 
3.3 – 2, 4, 5, 8 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Casusopdrachten 
Examentrainingen 

Casusopdrachten 
Examentrainingen 

 
 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhaling en 
uitloop 

-   

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Bedrijfseconomie  klas :4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 17 
Aantal slu   : 17 
 
Leerdoelen (M-A) Thema Ontvangsten en Uitgaven: 

 Je kunt de voor- en nadelen van verzekeren uitleggen. 

 Je kunt het verschil tussen een levensverzekering, schadeverzekering en 
zorgverzekering noemen. 
 
Leerdoelen (M-A) Thema Consumptief krediet: 

 Je kunt uitleggen dat het volgen van een opleiding als een investeringsvraagstuk 
(met kosten en opbrengsten) kan worden gezien. 

 Je kunt de belangrijkste kenmerken van de vijf vormen van consumptief krediet 
noemen. 

 Je kunt uitleggen wat een annuïteit is. 

 Je kunt het verloop van de interest en aflossing gedurende de looptijd bij een 
annuïteitenlening uitleggen. 

 Je kunt de interest, aflossing en schuldrest berekenen bij de verschillende vormen 
van consumptief krediet (annuïteitenlening).        

                                                               
Leerdoelen (M-A) Thema Hypotheken: 

 Je kunt de voor- en nadelen van huren vergeleken met kopen noemen. 

 Je kunt de verplichtingen van de huurder noemen en de financiële gevolgen ervan 
voor de huurder uitleggen. 

 Je kunt de verschillen tussen consumptief krediet en hypothecair krediet noemen. 

 Je kunt de functie van de zes verschillende partijen op de hypotheekmarkt noemen. 

 Je kunt de voor- en nadelen van de annuïteiten- en lineaire hypotheek voor de 
hypotheekgever noemen. 

 Je kunt de interest (vooruitbetaald en achteraf betaald), aflossing en schuldrest bij de 
lineaire hypotheek berekenen. 

 Je kunt de interest, aflossing en schuldrest bij de annuïteitenhypotheek berekenen.  

 

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

werkboek 2020-2021 Thema Ontvangsten en uitgaven, Consumptief krediet en 

Hypotheken 

 

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 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
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) Geldzaken 
 Thema Ontvangsten en 

uitgaven  
Thema Consumptief krediet 

Thema Hypotheken 
 

(M-B)  
Alle in de les behandelde 

stof en bijlages 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 

S, I 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
 

Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
Rooster :   
week/datum lesstof opdrachten* afronding** 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Ontvangsten en uitgaven 0. Online account aanmaken O&U PPT 1  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Ontvangsten en uitgaven 1. Ontvangsten O&U PPT 2,3  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Ontvangsten en uitgaven 2. Uitgaven 
3. Besparen op de uitgaven 

O&U PPT 4,5 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Consumptief krediet 
 

4. Lenen bij Duo? 
5. Annuïteitenlening  
6. Vijf vormen van con.krediet 
7. Een auto kopen 

CK    PPT 6,7 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Consumptief krediet 
 

8. Scooterland 
9. Postkrediet 
10. Meubelzaak de Wit  
11. Buzz 
12. Persoonlijke lening 

CK    PPT 8,9 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Hypotheken 
 

13. Sociale huur of vrije sector? 
14. Het huur contract 

H    PPT 10,11 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Hypotheken 
 

15. Een hypotheek afsluiten 
16. De lineaire hypotheek 

H    PPT 12,13 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Hypotheken 
 

17. De annuiteitenhypotheek 
18. PING-bank 

H    PPT 14 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 

week 43 
19 t/m 23 okt 

Uitloop/oefenen 
 

Uitloop/oefenen 
 

Uitloop/oefenen 

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

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



STUDIEPLANNER   Vak: Cambridge  klas : 4 
tweede fase 

Periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : circa 15 
Aantal slu  : 30 

 

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

 Speaking 

 Listening 

 Writing 

 Reading en Use of English 
Zie onder Werkwijze. 

 
Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing. 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

Met behulp van het Complete Advanced Cambridge English student’s book werken we naar CP 4.1 in 
de toetsweek toe. Alle vaardigheden zoals genoemd onder leerdoelen komen aan bod in dit boek dat 
speciaal ter voorbereiding op genoemd examen samengesteld is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Student’s Book 
Units 1 & 2 
 
 

T s,i 90 - - - 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   Vak: Cambridge  klas : 4 
tweede fase 

Periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Introduction 
Student’s Book 
Unit 1  
 

p.8, 9 Hand out 
complete word 
list CAE 
 

 

week 35 
24 t/m 28 aug 

SB Unit 1 p.10, 11, 12, 13    

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

SB Unit 1 p.14, 15   ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

SB Unit 1: Essay 
writing (ppt) 

p.16, 17  ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

SB Unit 1 Peer feedback 
essay + start 
rewrite 

Bring 1st draft 
essay and give 
peer feedback 
 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

SB Unit 2 p.18, 19, 20 
(Vocab)  

Hand in second 
draft Essay.  
 

zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

SB Unit 2 p.20, 21, 22, 23  
 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

SB Unit 2 
p.24, 25, 26 (27) 

 
 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Grammar and 
Vocab Review 
Unit 1&2 
 

p. 28, 29    

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 27 
 

 

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

Na Klar Kapitel 1 + 2 + leesvaardigheid volgens de methode en examenteksten 

 
 
Werkwijze :  
 
Oefeningen voorbereiden (maak- en leerwerk) uit de methode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing: 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

       
 

Na Klar H 1,2 
+ 

leesvaardigheid 

T s,i 90 1 - Woordenboek D-N 
bij de teksten 

 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Introductie op het 
lesprogramma en 
de werkwijze in 
de bovenbouw 

 De docent 
geeft per 
week een deel 
van de 
leerstof op 

 

week 35 
24 t/m 28 aug 

Kapitel 1: Sieh und 
Lies mal ! (Übung  
2-13)                                 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17, 24 
(Schreib mal!)    

 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Grammatik (Übung 
25-32) 

Grammatik blz 20 
t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Kapitel 1 : Sieh und 
Lies mal ! (Übung  
15-23) 
                
Grammatik (Übung 
33-37) 

 

Leren: 
Redemittel  blz 
15, 17, 24 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 20 t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Kapitel 1 : Sprich 
mal (Übung 38-
45+47,49) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17, 24 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 20 t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Kapitel 1 : Schreib 
mal  (Übung 
52,54,55,57) 
                 
Examentraining 
(Übung 59-62) 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17, 24 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 20 t/m 23 en  
           Wörter blz 
18, 19, 25 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 25) 

Diagnostiche 
Prüfung: 
Kapitel 1 
 

zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Kapitel 2: Sieh und 
Lies mal ! (Übung 2 
-13) 
                

Kapitel2 Leren: 
Redemittel  blz 
33, 35, 44 
(Schreib mal!),    

  



Grammatik (Übung 
24-29) 

 

           Grammatik 
blz 40 t/m 43 en  
           Wörter blz 
38, 39, 45 
(Examentraining) 
Uit Lernbox 
(Textbuch blz. 38) 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Kapitel 2:Sieh 
und lies mal! 
(Übung 30-36) 

Leren: Redemittel  
blz 33, 35, 44 
(Schreib mal!),    
           Grammatik 
blz 40 t/m 43 en  
           Wörter blz 
38, 39, 45 
(Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 
(Textbuch blz 38 

Diagnostiche 
Prüfung: 
Kapitel 2 
 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Examentraining, 
uitloop en 
voorbereiding 
toetsweek 

Übung 52-56   

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek 

De toetsstof 
staat 

omschreven 
in het Pta en 

wordt ook 
nog door de 

docent 
besproken 

 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Economie  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen :  
Aantal lessen : 16 
Aantal slu   : 30  

 

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



Leerstofomschrijving (M-B)  
Alle in de les behandelde artikelen, gegeven presentaties,  
gegeven aantekeningen en getoonde filmpjes behoren ook tot de toetsstof,   
mits anders aangeven in de les.  
 
Werkwijze  
Uitgangspunt van de lessen is dat er zelfstandig gewerkt wordt. Daarnaast zullen de eerste 
of laatste 15 minuten van een les regelmatig gebruikt worden om een aantal zaken klassikaal 
aan de orde te stellen. Je moet de opgegeven opdrachten thuis maken om ze op school te 
kunnen nakijken of te bespreken.  
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Module 4 
Heden,verleden 

en toekomst 

T s.i 90  8 Rekenmachine 
(geen 

grafische) 
 

 
 
 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Economie  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Introductie H1 : (O) 2 – 10 
 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

H1 §1 en §2  
 

H1 : (O) 11- 19 
 

H1 : (O) 2 – 10 
 

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

H1 §3 en §4 H1 : (O) 20 - 26 H1 : (O) 11- 19 
 

ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

H2 §1 en §2 
 

H2 : (O) 2 – 11 H1 : (O) 20 - 
26 

ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

H2 §3  
H3 §1 

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

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

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

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

H3 : (O) 1- 6 
H3 : (O) 7 – 17 

zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

H4 §1 en §2 
H4 : (O) 1- 10 

H3 : (T) 18 – 
21 
H4 : (O) 1- 10 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

H4 §3 en §4 
H4: (O) 11 – 19 
H4: (T) 20, 21, 
24, 25 

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

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Uitloop    

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak:    klas : 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 21 
Aantal slu  : 40 

 
Leerdoelen 
Vergroten van de kennis van de 4 vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, en spreken en het 
vergroten van de kennis van de Engelse Literatuur, met als einddoel het schrijven van een short story 
 
Leerstofomschrijving 

 My Grammar Lab (MGL) Module  4, 5, 11, Appendix 1: Quick check 1 

 Examenidioom Engels (Ex. id. 1,4,5,10,19,20)  

 Luister/kijkmateriaal  

 “The Lottery” 

  “The Sniper” 

 Reader Short Stories & Creative Writing 
 
Werkwijze 

 We werken 2 lessen per week uit de Reader. Zorg dat je deze altijd bij je hebt.  
 

 Eén les in de week werken we zelfstandig uit My Grammar Lab. Ben je klaar met grammatica? 
Ga dan verder aan het schrijven van je Short Story of neem zelf een leesboek (in het Engels!) 
mee.  
 

 De woorden uit het idioomboek leer je EN-NE. Zorg ervoor dat je de woorden kunt gebruiken 
in een zin, want dit wordt getoetst in de schrijftoets. Houd je leerwerk goed bij.  
 

 Een paar keer per periode worden luistervaardigheid en spreekvaardigheid geoefend met 
behulp van materiaal dat aansluit bij de short stories. 
 

 We gaan deze periode aan de slag met creative writing. Zorg ervoor dat je altijd je reader bij je 
hebt. Er worden afspraken gemaakt met de docent over eventuele sancties wanneer je de 
reader niet bij je hebt. 

 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Schrijftoets: Short story  

 Reader Short 
Stories & Creative 
Writing 

 My Grammar Lab: 
Module 4, 5, 11 

 Ex. id. H.1, 4, 5, 
10, 19 & 20 

 Opzet plot diagram 

T s,i 90 1 - - 

 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Engels  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Introduction term    

Introduction term    

Short Stories Plot Diagram    
week 35 
24 t/m 28 aug 

Short Stories The Lottery   

Short stories The Lottery 

Creative Writing Brainstorm 
Literary 
Elements 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

MGL 5 Verb 
tenses  

 Lottery Vocab 
lijst 

ma: schoolfotografie (Zoom) 

Short Stories The Lottery 
 

Creative Writing Just Write! 
week 37 
7 t/m 11 sep 

MGL 5 Verb 
tenses 

 MGL 5 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

Short Stories The Sniper 

Creative Writing Verb tenses   
week 38 
14 t/m 18 sep 

MGL 4 Adjectives 
& Adverbs 

  ma: roostervrij 

Short Stories The Sniper 

Creative Writing Adjectives & 
Adverbs  

week 39 
21 t/m 25 sep 

MGL 4 Adjectives 
& Adverbs 

 MGL 4 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

Short Stories The Sniper 

Creative Writing Story Spine  
week 40 
28 sep t/m 2 okt 

MGL 11 Reported 
Speech 

 The Sniper 
Vocab lijst 

 

Creative Writing Reported 
Speech 

Creative Writing Character 
Building  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

MGL 11 Reported 
Speech 

 

MGL 11 

 

Creative Writing Setting  

Creative Writing 
Literary 
Techniques  

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie Herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Speaking: Super 
Fight  

   

Creative Writing Title & Voice 

Creative Writing Rewrite 
week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek Toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 
Algemeen : 
Aantal lessen : ca. 16 
Aantal slu  : 40 
 
Leerdoelen 
Kennis nemen van de basisdoelen van het 
vak filosofie. Het leren herkennen van en 
oefenen met argumentatiestructuren in 
debat en betoog. Het kunnen analyseren 
van enkele basiselementen in de logica. 
Het leren schrijven van een filosofisch 
essay.  
 
Leerstofomschrijving 
Argumentatie en logica aan de hand van 
het boek Durf te Denken, enkele stencils en 
aantekeningen.  
 
Werkwijze 
In de les worden aantekeningen gegeven en wordt nav gelezen teksten en/of (digitale) 
opdrachten 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 

Domein A: Filosofische vaardigheden, logica en 
argumentatie (H7 DtD) 
Filosofisch Essay* 

 
 

PO* 
 
 

 
 

s,i 
 
 

 
 

5 slu 

 
 

1 
 
 

 
 

5 
 
 

 
* 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. 
 
 
 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Filosofie  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 
 

week/datum lesstof opdrachten curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Inleiding: het wat & 
waarom van filosofie 
  

H0: Inleiding lezen  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Filosofische vragen in de 
actualiteit  
Het Filosofisch Essay (1) 

 
 
7.7 (186-187) lezen 

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

De basis van logica: 
argumentatie 

7.0 + 7.1 lezen 
Maken:  
7.2 Leesvragen 1-3 
7.2 Oefenvragen 7,8 
7.2 Oefenvragen logica 
1,2 

ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Logica deel 2 7.1.3 Opdrachten stencil ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Drogredenen Lezen 7.2, p.179-180 
Opdrachten stencil 
drogredenen 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Argumentatiestructuur 
en logica deel 3: 
waarheidstabellen 

Lezen 7.2 
Maken: 
7.3 oefenvragen 

zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Lesopdracht debat   

week 41 
5 okt t/m 9 okt Lesopdracht debat 

Deadline PO:  
Filosofisch Essay 
 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Uitloop en herhaling   

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Frans   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
Het huiswerk moet af zijn in de week erna. Bijv. Wat onder ‘Opdrachten’ staat in week 16 
moet af zijn in eerste les van week 17. Soms staat specifiek in welke les het af moet zijn. 
 
Aantal lessen: 24 
 

Leerdoelen 
Trainen van Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid, Schrijfvaardigheid; 
Grammatica leren en toepassen.  

 
 
Leerstofomschrijving 
Bovenstaande vaardigheden worden aangeboden in de methode Grandes Lignes ; zie 
studiewijzer voor leerstof.  
f = maken; a = leren; ex = exercice; R = Référence 
 
De oefeningen die niet worden gemaakt, kun je voor jezelf gebruiken bij de voorbereiding 
voor de toets. 
 
 
 
 

Werkwijze 

Individueel / in groepjes / klassikaal. 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Toetsing 
Grammatica + 
Vocabulaire 
 
Leesvaardigheid 
n.a.v. de methode, 
examenopdrachten 
en materiaal van 
de docent 

PO 
 
 
 

T 

s,i 
 
 
 

s,i 

10 
 
 
 

45 

1 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

Woordenboek 
Frans - 

Nederlands 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak:  Frans  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

    

week 35 
24 t/m 28 aug 

Introduction 
Chapitre 1 
Ex. 1, 2 

f. ex. 5, 7, 8, 9, 
10 
a. gramm. B + 
voca a 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Gramm A, B 
Ex. 16, 17 

f. ex. 11,13, 18, 
19, 20, 21, 22 
a. gramm A+B + 
voca a & b 

So. Gramm a 
& b + voca a & 
b 

ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Lezen La France 
en danger 
Ex. 29, 30, 32 
Gramma C 

f. ex. 24, 27, 33, 
34, 35, 37 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

LFED  f. ex. 38, 40, 42,  
a. gramm B + 
voca c 

So. Gramm b 
& c+ voca b & 
c 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

LFED + 
Chapitre 2 ex. 1, 
2, 8 
gramma A, B 

f. ex. 5, 6, 7, 9, 
10, 11,  

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Oefenteksten 1 
Ex. 16, 17, 19 

f. ex. 20, 22, 23, 
24, 25, 27 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt Ex. 29, 30 

38a,d 
f. ex. 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 39b 

So. Gramm a, 
b + voca a, b, 
c 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Afronding 
oefenteksten 

f. ex. 41   

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER   Geschiedenis  klas 4 
periode 1    2020-2021      

 

ALGEMEEN: 
Aantal lessen : max. 3 per week  
Aantal slu  : 40  
 
LEERSTOFOMSCHRIJVING:  
- Forum, Geschiedenis Bovenbouw VWO 

 A1: Waarom is geschiedenis belangrijk?  
 B1: Chronologie & anachronisme 
 B2: Continuïteit & verandering 
 B7: Taal 
 C1 t/m C5 : Oriëntatiekennis I 

- Gemaakte opgaven (zie rooster z.o.z.) 
- Aantekeningen / Uitgedeelde stencils 
 
LEERDOELEN: 
Er wordt van je verwacht dat je: 

 een overzicht hebt van de tien tijdvakken en deze kunt gebruiken als referentiekader 
om processen en gebeurtenissen chronologisch te ordenen. 

 kunt uitleggen dat chronologische indelingen interpretatief van aard zijn. 
 de kenmerkende aspecten (KA) van de eerste vijf tijdvakken (her)kent en kunt 

toepassen op bronnen.  
 historische processen, gebeurtenissen en werkwijzen van de historicus die in het 

boek beschreven staan en/of in de les besproken zijn (her)kent / kunt verklaren. 
 

WERKWIJZE: 
 In de lessen krijg je een toelichting bij de stof uit het handboek. De KA zullen hier -

samen met de vaardigheden B1, B2 en B7- centraal staan. 
Om deze toelichting te kunnen volgen, heb je de opgeven lesstof aan het begin van 
de week al doorgelezen. 

 Iedere paragraaf sluit af met opdrachten. Hiermee toets je je kennis met 
verwerkingsvragen en oefen je kennis in combinatie met de vaardigheden die je 
moet beheersen met de examentraining-opgaven.  
De (examentrainings-) opgaven in het boek worden voor het grootste deel thuis 
gemaakt. Het is jullie verantwoordelijkheid om deze vragen na te kijken. De 
antwoorden zullen verschijnen op de vakpagina op de Magister ELO. 

 
TOETSING: 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

zie leerstof-
omschrijving 

T 
 

s.i. 90 1 5 Basispakket 
 

 
ROOSTER :   
 Lees verder op de volgende pagina



 

STUDIEPLANNER   Geschiedenis  klas : 4 
periode 1   2020-2021      

 

 

WEEK/DATUM LESSTOF OPDRACHTEN CURRICULUM 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Inleiding : 
A1 :  
 
B7 : 

 
HW: A1 opg. 7 t/m 9 
 

 

week 35 
24 t/m 28 aug 

B1   
 
C1 Jagers en Boeren 

HW: B1 opg. 11 t/m 16 
 
Lees eerst : blz 51 (B7) 
HW: C1 Examenopg. 1 t/m 4 

uitdelen HO met KA  

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

B2 
C2 KA 4 + 5 

 
HW: C2 Examenopg. 1 t/m 3 
 

ma: schoolfoto’s  

week 37 
7 t/m 11 sep 

C2  KA 6, 7  
 

HW: C2 Examenopg. 4 en 5  
 

Deze moet je 
weinig doen, 
volgende week 
echter veel meer ! 

week 38 
14 t/m 18 sep 

C3  
 
B2 
 

HW: C3 Examenopg. 1 t/m 10  
 
         B2 12-14 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

C4 HW: C4 Examenopg. 1 t/m 9 zo 20 sep – vr 25 
sep MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

C5 KA 18, 19 en 20 
+ herhalen B1 & B2 

HW: C5 Examenopg. 1, 3, 5 
               en 7 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

C5 KA 21 + 22 HW: C5 Examenopg. 2, 4, 6, 8 
               en 9 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

 
HERFSTVAKANTIE 

 
week 43 
19 t/m 23 okt 

Reserve + herhaling 
 

  

 
week 44 / 45 
26 okt t/m 3 nov 

 
TOETSWEEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 32  
Aantal slu  : 50 

 

Leerdoelen 
 
- Vertalen teksten uit Pallas Hoofdstuk 18 t/m 22 
 - Bestuderen en leren bijbehorende grammatica  
- Woorden leren  
- Bestuderen cultuur Pallas Hoofdstuk 18 t/m 22 
- Kennis en begrip van de Odyssee, mythologie, tragedie, oorsprong en geschiedenis van de 
stad Athene aan de hand van Synopsis hfst 1, 3, 8 en 9. 
 
 
Leerstofomschrijving 
 
 

-Pallas hoofdstuk 18 t/m 22 
- Synopsis hfst 3, 8, 9: hfst 3 en 8 komen terug in de toets, hfst 9 is onderdeel van het PO en 
komt niet terug in de toets. 
 
 
 

Werkwijze 

 
 

-In de les en thuis worden teksten vertaald en oefeningen gemaakt.  
-Klassikaal worden het gemaakte werk besproken en grammaticale uitleg gegeven. 
 -Woorden en grammatica worden zelfstandig bestudeerd en worden regelmatig klassikaal 
terug gevraagd. 
- KCV onderwerpen worden behandeld aan de hand van het boek Synopsis en zelfstandig 
verwerkt in een PO en met opdrachten. 
 
 

Toetsing 

 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

PO 
tekstbegrip 

en 
grammatica 

T s,i 5 1 - geen 

PO KCV 
Odyssee 

PO s,i  1 2.5 Synopsis hfst 
9 en eigen 
materiaal 

Tekst- en 
vertaaltoets 

T s,i 90 3 - Woordenboe
k Grieks (zelf 

aan te 
schaffen!) 

 
Rooster :   Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak:  Grieks  klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

    

week 35 
24 t/m 28 aug 

Herhalen hfst 18 
en 19: ptc, gen 
abs, betr vnw 
 
Vertalen tekst 
18B en 19B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur: herhalen 
verhaal 
Odyssee, lezen 
Synopsis hfst 9 

Bestuderen ppts: 
- Aoristus 
- Ptc 
- Gen absl 
- Betr vnw 

Leren woorden hfst 
18 en 19 
 
Leren grammatica 
werkboek blz 199 
 
Vertalen tekst 18B 
en 19A 
 
Maken werkboek blz 
48, 49, 50 + 
taaloefening B 
 
Cultuur: Synopsis 
werkboek B maken 
vragen blz 6: 1.1, 
1.2, 1.3, 3.1, 3.2A 
 
PO Odyssee: 

- Synopsis 
werkboek B 
blz 40 tm 42 

Of: 
- Synopsis 

werkboek B 
blz 42 tm 47 
(1e deel, niet 
deel over 
bekendheid) 
 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Afronding hfst 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertalen tekst 19B 
en C 
 
Maken werkboek:  
blz 52 tm 54 + 
taaloefening A en C, 
blz 56, 57 + 
taaloefening A + blz 
58 wo-en grammtest 
 
Leren woorden hfst 
19, herhalen 
woorden hfst 17 
 
Leren gramm: 
tekstboek blz 35 en 
37, werkboek blz 
199 

 ma: schoolfotografie 
(Zoom) 



 
 
Cultuur: 
Synopsis hfst 1 

 
 
Cultuur: bestuderen 
Synopsis blz 8 tm blz 
29 
 
Maken Synopsis 
werkboek A blz 9: 
3.1 tm 3.11 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Hfst 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur: 
Synopsis hfst 1, 
pubquiz 

Maken tekst 20A en 
20B 
 
Maken werkboek: blz 
59 tm 61 + 
taaloefening A, blz 
62 tm 64 + 
taaloefening A 
 
Leren woorden 
20AB, herhalen 
woorden hfst 15 
 
Leren grammatica: 
werkboek blz 199 
 
 
 
Cultuur: maken 
Synopsis werkboek 
A blz 26: 5.1 tm 5.3, 
praktische opdracht 
1 en 2 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Afronding hfst 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur Synopsis 
hfst 1 

Maken tekst 20C 
 
Maken werkboek blz 
65 tm 67 + 
taaloefening A, blz 
68 tm 70 
 
Leren woorden 20, 
herhalen woorden 
hfst 14 
 
Leren grammatica: 
werkboek blz 199, 
tekstboek blz 41, 43 
 
 
 
Cultuur: maken: 
maken Synopsis 
werkboek A blz 33 
en 34: opdracht 7 en 
8 

Deze week: 
inleveren PO 
Odyssee. 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Hfst 21 
 
 
 
 
 

Maken tekst 21A 
 
Maken werkboek blz 
73 tm 74 + 
taaloefening B 
 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur: 
Synopsis hfst 8 

Leren woorden 21A, 
herhalen woorden 
hfst 13 
 
Leren grammatica: 
werkboek blz 199, 
tekstboek blz 51 
 
Cultuur: Synopsis 
lezen blz 122 tm 
131. Maken 
werkboek Synopsis 
blz 139 1.1 tm 1.7, 
2.1 tm 2.5 
 
 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Afronding hfst 
21, start hfst 22 

Maken tekst 21B, 
22A  
 
Maken werkboek blz 
79 tm 81 
 
Leren woorden 21 
en 22a, herhalen 
woorden hfst 12 
Leren grammatica: 
werkboek blz 199, 
tekstboek blz 57 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Afronding hfst 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur: 
Synopsis hfst 3 

Maken tekst 22B en 
C 
 
Leren woorden 22, 
herhalen woorden 
hfst 11 
 
Leren grammatica: 
werkboek blz 199, 
tekstboek blz 57, 59 
 
 
 
Cultuur: Synopsis 
werkboek A blz 72 
opdracht 10. 
 

 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Uitloop Leren woorden 11 
tm 22, leren 
grammatica tm 22 

  

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov 

ma, di 
toetsweek 

ma, di toetsweek 
ma, di 

toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER  vak: Latijnse taal en cultuur   klas :4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 40 
Aantal slu  : 60 

 
Leerdoelen 

1. Taalverwerving middels de teksten van Lingua Latina, Fabulae Syrae, Latijnse 
zegswijzen en oefeningen grammatica. 

2. Oefenen met tekstbegripvragen. 
3. Verdieping Cultuur: Synopsis H1 : Griekse en Romeinse goden en hun voortleven en 

H11: Hybris en Virtus + een aantal teksten in vertaling. 

 
Leerstofomschrijving 
 Lingua Latina Capitulum XXV en XXVI 

 Fabulae Syrae : Virginia (pag. 8,9) 

 Latijnse zegswijzen (eigen materiaal) 

 Grammaticus pag. 44 t/m 53, 56, 58 t/m 67: alle vormen met uitzondering van 
coniunctivus en gerundivum 

 Grammaticus pag. 54,55, 57: perf. indic., plq.perf. indic., participium en infinitivus 

 Grammaticus pag. 12 (mensa, hortus, ager, bellum) 15 (lex, nomen) , 18 (portus), 19 
(res) 

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. 
 

 

Toelichting 
* Het PO-cijfer is het  rekenkundig gemiddelde van de cijfers voor de in deze periode 
afgenomen overhoringen tekstbegrip + grammatica. 
 

 
 
 
 
 

onderwerp  soort vorm duur 
(min) 

weging 
OR  

% 
SE 

Mee te nemen 
hulpmiddelen 

toetsing tekstbegrip + 
grammatica  
 
twee onderdelen:  
a. grammaticale en 
inhoudelijke vragen over  Cap 
XXV, XXVI, Virginia en Lat. 
zegswijzen nr. 1t/m 17 
b. het vertalen van een 
ongelezen stuk Latijn. 

 
 
KCV PO virtus en hybris  

 

PO* 
 
 
T 
 
 

 
 
 
 
 
  PO 

s,i 
 
 

s,i 
 
 
 
 

 
 
 
  s,i 

10 
 
 

90 
 
 
 
 

 
 
 
5 slu 

1 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 
 
1 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
  - 

pen 
 
 

pen  
 
 
 
 
 
 
 

pen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STUDIEPLANNER    vak:    klas : 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Herhalen    

week 35 
24 t/m 28 aug 

Herhalen en 
Capitulum XXV 
Synopsis H1 

Opgave 
spreekbeurtjes 
H1 en 
zegswijzen 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Capitulum XXV 
Synopsis H1 

  ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Capitulum XXV 
Synopsis H1  

  ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Capitulum XXVI 
Synopsis H1 

  ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Capitulum XXVI 
Synopsis H11 

  zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Capitulum XXVI 
Virginia 
Synopsis H11 

   

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Virginia 
Synopsis H11 

  
 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhalen en PO 
virtus hybris 

PO in lesuur PO in lesuur  

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Na   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 15 
Aantal slu  : 28 SLU 

 

Leerdoelen 
Hoofdstuk 1, paragraaf 4 en 5 
Hoofdstuk 2, elektriciteit 
 
Leerstofomschrijving 
Hoofstuk 1 paragraaf 4 en 5 
3. uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaarden en uitkomsten van 
berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers,  

 bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst gegeven met evenveel 

decimalen als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal decimalen;  

 bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante 

cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers;  

2. wiskundige technieken toepassen, 

 herleiden van formules; 

 redeneren met evenredigheden (recht, omgekeerd, kwadratisch, omgekeerd 

kwadratisch); 

3. berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules 
en 
eenheden hanteren, 

 in natuurkundige formules eenheden afleiden en controleren. 

 
Hoofdstuk 2 
1. het verschijnsel elektrische stroom uitleggen als verplaatsing van lading ten gevolge van 
een aangelegde spanning,.  

 de definities van stroomsterkte, spanning en soortelijke weerstand gebruiken;  

 vakbegrippen: vrij elektron, ion, elementaire lading, spanningsbron, batterij, accu; 
2. de wetten van Kirchhoff toepassen als wetten voor behoud van stroomsterkte in een punt 
en van spanning in een kring; 
3. stroomkringen analyseren en daarbij voor serie- en parallelschakelingen berekeningen 
maken over spanning, stroomsterkte, weerstand en geleidbaarheid,  

 bij gemengde schakelingen alleen beredeneren en eenvoudige berekeningen9 maken;  

 de juiste aansluitwijze van stroommeter en spanningsmeter toepassen;  

 de volgende componenten toepassen binnen een schakeling: diode, LDR, NTC, PTC, 

ohmse weerstand, lamp, motor, verwarmingselement, zekering, aardlekschakelaar;  

vakbegrippen: stroomdeling, spanningsdeling, kortsluiting; 
4. het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische stroomkring 
analyseren,  

 berekeningen aan elektrische energie in joule en in kilowattuur;  

minimaal in de contexten: lichtbronnen en apparaten in huis (gloeilamp, spaarlamp, LED, 
elektromotor, verwarmingselement en kWh-meter), energiegebruik, energiebesparing. 
 



 

De volgende formules horen bij 
deze specificaties: 

Voor een punt in een schakeling: 

  

 

Voor een stroomkring: 

 
 

 

Voor een serieschakeling: 

  

 
 

 
 

 

Voor een parallelschakeling: 

 
 

 

 
 

 
 

Werkwijze 

 

De theorie wordt klassikaal uitgelegd. Ook wordt doormiddel van practica 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 

Paragraaf 
1.4 en 1.5, 

Hoofdstuk 2 

Toets Schriftelijk 60 2 - Eigen Binas & 
Rekenmachine (niet 

grafisch) 
 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Na   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

1.4 Wiskundig 
gereedschap 

A: 37, 38 
B: 39, 40, 41 
C: 42, 43, 44, 
45, 46, 47 
 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

1.5 Grootheden en 
eenheden 

A: 49, 50, 51 
B: 52, 53, 54, 
55 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

1.5 Grootheden en 
eenheden 
 
2.1 Lading en stroom 
 
Demo: elektroscoop, 
van de Graaffgenerator  

C: 56, 57, 58 
D: 59, 60 
 
A: 4, 5, 6 
B: 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 
C: 14, 15 

 ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

2.2 Spanning 
 
 
O.V. & werkwijze 

A: 17, 18 
B: 19, 20, 21 
C: 22, 23, 24 
 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

2.3 Weerstand en 
geleidbaarheid 
 
Practicum weerstand 
van draden 

A: 26 
B: 27, 28, 29, 
30, 31 
C: 32, 33, 34 
D: 35 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

2.4 Serie- en 
parallelschakelingen 

A: 37 
B: 39, 40, 41, 
42 
C: 43, 44, 45 

 zo 20 sep – vr 25 sep 
MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

2.5 
Combinatieschakelingen 
 
 
 
 
Practicum serie parallel 

A: 47, 48 
B: 49 
C: 50, 51, 52, 
53 
D: 54 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

2.6 Energie, vermogen, 
rendement 

A: 56 
B: 57, 58, 59 
C: 60, 61, 62, 
63, 65 
D: 66, 67 

 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

afsluiting 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74 

  

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: NLT   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 20 
 
Aantal slu : 40 
 
Leerdoelen 
 
Zie NLT module 
 
Leerstofomschrijving 
 
Module forensisch onderzoek , Landelijk ontwikkelpunt NLT, Derrez A, van der Voort H, 
Konings D e.a.,2011 versie 1.3. 
 
Werkwijze 
 
Leerlingen voeren diverse opdrachten en practica uit en leveren de verslagen in de vorm van 
een dossier. Leerlingen maken toets over de aangeboden leerstof. 

 
 
Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

 Toets 
Dossier 
+verslag 

 

S 
 

S 
 
 

60 min. 
 

15 slu 

4 
 
3 

4 
 
3 
 
. 

 
 

 

 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



 

STUDIEPLANNER    vak: NLT   klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

NLT inleiding forensisch 
onderzoek Het 
politiedossier H 1 Maken 
opdracht 0. + start 

Opdracht 0.3 Pagina 17 
maken vragen  
Doorlezen rapport 
Patholoog-anatoom blz.49 
H1Vingersporenonderzoek 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

H1Vingersporenonderzoek 
Afmaken verslag 
vingerafdrukken 
Artikel Forensische 
entomologie 

Experiment 
vingerafdrukken zichtbaar 
maken 1.2 maken 1.3 t/m 
1.7 Experiment 1.8 
  

Inleveren 
verslag 
vingersporen 
vergelijken 

 

week 36 
31 aug t/m 4 
sep 

H3 Voetsporen H 3 
voetsporen 3.2 experiment 
21 blz.75 

Experiment 3.3 blz.72 en 
73 en experiment 3.4 
Opdracht 3.1en 3.2 

Inleveren 
verslag 
vingerafdrukken 
zichtbaar 
maken 

ma: 
schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Hoofdstuk 5 
Chromatografie 

Practicum chromatografie 
5.3 Opdrachten 5.1 t/m 5.2 

Inleveren 
verslag grond 
en voetsporen 

ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

H6 Ballistiek 
(natuurkunde)  
 
 

Experiment 6. 
blz.96 Opdracht 6.1 t/m 
6.4 en 6.6 t/m 6.8 

Inleveren 
verslag 
chromatografie 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Hfdst 7 bloedonderzoek  
H8 DNA onderzoek 

Experiment 7.1 bloed  Inleveren 
verslag 
ballistiek  

zo 20 sep – vr 25 
sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 
okt 

H8 DNA onderzoek 
vervolg H4 

DNA practicum Opdracht 
8.1 t/m 8.14 

Inleveren 
verslag 
bloedonderzoek 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Oplossing moordzaak 
Huiszoekingen  

8.15 t/m 8.23 Dossier 8.24 
t/m 8.27  

Inleveren 
verslag DNA 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Uitloop en herhaling Uitloop en herhaling   

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; 
huiswerkvrij 

 
* 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 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 18 (cl1), 16 (cl3), 18 (cl7) 
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 atoombouw, het periodiek 
systeem, de covalente binding, metalen, fossiele brandstoffen en de begrippen percentage, 
ppm en ppb toereikend zijn om toets T41 met (minimaal) voldoende resultaat af te leggen.  

 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor toets T41 bestaat uit: Basis scheikunde, H1 en 
H2: t/ m §2.2. Chemie 7e editie, 4 vwo leerboek. 
 
Basis scheikunde 1 herhaalt de belangrijkste zaken uit de derde klas.  
Hoofdstuk 1 de atoombouw, het periodiek systeem, de drie soorten stoffen; moleculaire 
stoffen, zouten en metalen en hun bijbehorende bindingen.  
In hoofdstuk 2: t/m §2.2 gaat over fossiele brandstoffen; alkanen en alkenen  
 

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 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 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 Mee te nemen 
hulpmiddelen 

Basis scheikunde,  
H1 en H2: t/m §2.2 
  

T s,i 60 
 

2 - 
 
 

Binas 6e druk,  
gewone 
rekenmachine 
(GR is niet 
toegestaan!) 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: scheikunde klas : 4e klas 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Basis scheikunde Basis scheikunde; 1 
t/m 9 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Basis scheikunde 
 
 
§1.1 

Basis scheikunde; 10 
t/m 15 
 
§1.1: 7 t/m 14 

Tip; Maak en 
bestudeer de 
voorkennis H1; 1 
t/m 6 

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

 
 
 
§1.2 

§1.1:Practica: demo 1 

en demo 2 uitwerken 
 

§1.2: 15 t/m 25 

§1.1 

Demo 1; soorten 
stoffen, 
Demo 2: reactie 
jood met zink 

ma: 
schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

§1.3 §1.3; 26 t/m 35 

 

§1.3:Practica: prac 4 

uitwerken 
 

§1.3: 

Prac 4; moleculen 
bouwen 
 

ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

§1.4 

 

§1.4: 36 t/m 42  ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

§1.5 

 

§1.5: 43 t/m 50 

 

§1.5:Practica: demo 7 

uitwerken 
 
 

§1.5:  

Demo 7; reactie 
alkalimetalen in 
water 

zo 20 sep – vr 25 
sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

§2.1 §2.1: 7 t/m 17 
 

§2.1:Practica: demo 1 

uitwerken 
 

Tip; Maak en 
bestudeer de 
voorkennis H2; 1 
t/m 6 
 

§2.1 

Demo 1;destillatie 
aardolie 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

§2.2 

§2.2: 18 t/m 28 
 
§2.2:Practica: prac 2 en 

3 uitwerken 
 

§2.2: prac 2: 

alkaanmoleculen 
bouwen en prac 3: 
ringvormige 
koolwaterstoffen 
bouwen 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Voorbereiden 
toetsweek: 
H1; toepassing 
H2: toepassing 
gedeeltelijk 

H1; toepassing; 1 t/m 
31 
H2: toepassing; 5, 11 
t/m 13, 14, 15 

Extra oefeningen;  
H1; testopdrachten 
H2; testopdracht, 
gekoppeld aan 2.1 
en 2.2 

 

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov 

ma, di 
toetsweek 

ma, di toetsweek ma, di toetsweek 
wo: start P2; 
huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde A klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

1.2  Machten en 
wortels 
 

26 t/m 28  
29 t/m 31 
 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

1.2 Machten en 
wortels 
1.3 Breuken en 
verhoudingen 

33 t/m 36 
38 t/m 43 
45 t/m 47 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

1.3 Breuken en 
verhoudingen 
1.4 Werken met 
variabelen 

51 t/m 54 
56 t/m 60 
62 t/m 65 
 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

1.4 Werken met 
variabelen 
Uitloop en 
herhalen 

67 t/m 69 
 
Maken DT 5 t/m 15 
 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

2.1 Telproblemen 
visualiseren 

2, 3, 4, 7 
8, 9, 11, 13 
 

Deeltoets 1.2 
t/m 1.4 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

2.2 Tellen met en 
zonder herhaling 

15, 16, 19, 20 
21, 22, 24, 25, 26 
27, 28, 29, 31 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

2.3 Permutaties 
en combinaties 

36 t/m 39 
43 t/m 47 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

2.3 Permutaties 
en combinaties 
Uitloop en 
herhalen 
 

49 t/m 53 
 
Maken DT 1 t/m 7  

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhaling herhaling   

week 44 
26 t/m 30 okt toetsweek toetsweek 

Toetsweek 
Deeltoets  of 
Totaaltoets 

 

week 45 
2 t/m 6 nov 

ma, di 
toetsweek 

ma, di toetsweek 
ma, di 

toetsweek 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen :  
Aantal slu  :  

 

Leerdoelen 
 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

 
 
 
 

Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hfdst. 1: 
Functies en 
grafieken, 

par. 
1.1 t/m 1.3 

 

AT 
 
 
 

s,i 
 
 
 

45 
 
 
 

1 
 
 
 

- 
 
 
 

Boek, schrift, geo 
en GR 

Functies en 
grafieken, 

par. 1.4, 1.5  
en Hfdst 2: 

De afgeleide 
functie, par. 

2.1 & 2.2 

AT  s,i 45 1 - Boek, schrift, geo 
en GR 

 
De tweede toets wordt afgenomen in de toetsweek. Er kan in de toetsweek gekozen worden voor een 
totaaltoets van 90 minuten, deze omvat alle stof van beide toetsen. 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B klas : 4 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 
17 t/m 21 aug 

H1 Voorkennis 
1.1 Lineaire functies 

m. 1 en 2 
m. 2 t/m 4 
 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

1.1 Lineaire 
functies 
1.2 Tweedegraads 
vergelijkingen 

m. 5 t/m 7 
m. 10 t/m 13  
m. 16 t/m 18 
 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

1.2 Tweedegraads     
vergelijkingen 
 
 

m. 23, 25, 27 
m. 30 t/m 32 
m. 33 t/m 36 
 
 
 

 ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

1.3 Extreme waarden en 
inverse functies 
Herhalen 
 

m. 37 
m. 41, 43  t/m 
45 
 
m. DT 1 t/m 13 
 
 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

1.4Tweedegraadsfuncties 
met een parameter 
 
 

m. 51, 53 t/m 
55 
 

Deeltoets par. 
1.1 t/m 1.3  
(45 min) 

ma: roostervrij 

week 39 
21 /m 25 

sep 

1.5 Grafisch/numeriek 
oplossen 
 
 

m. 56 t/m 58 
m. 60 t/m 62 
m. 65 t/m 67,69 
 

 zo 20 sep – vr 25 sep 
MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

1.5 Grafisch/numeriek 
oplossen 
H2 voorkennis 
2.1 Snelheden 
 
 

m. 70,72 t/m 74 
m.1 t/m 3 
m.  2 t/m 4, 6 
 

 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

 
2.1 Snelheden 
 

m. 8 t/m 10 
m. 12, 14, 15 
m. 18 t/m 20 
 

 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhalen m. H1 DT 14 
t/m 16 
m. H2 DT 1 t/m 
7 
 

  

week 44 
26 t/m 30 okt 

toetsweek toetsweek toetsweek 
 

week 45 
2 t/m 6 nov ma, di toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

ma, di 
toetsweek 

wo: start P2; 
huiswerkvrij 

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



 


