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STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 26 

 

Leerdoelen (M-A) 
Thema de beginbalans: 

 Je kunt verschillende manieren om de investeringen van een onderneming te 
financieren, noemen. 

 Je kunt de beginbalans van een onderneming in de juiste liquiditeitsvolgorde 
opstellen. 

 Je kunt de vier overlopende posten (of: transitorische posten) op de juiste plek 
op de balans zetten. 
 

Thema inkopen en verkopen: 

 Je kunt de brutowinst voor één product en voor de gehele afzet van een 
onderneming berekenen. 

 Je kunt het verschil tussen opbrengsten en ontvangsten uitleggen. 

 Je kunt de verkoopprijs inclusief btw berekenen als de verkoopprijs exclusief 
btw gegeven is (en omgekeerd). 

 Je kunt de waarde van de contante verkopen en verkopen op rekening 
berekenen. 

 Je kunt de waarde van de contante inkopen en inkopen op rekening 
berekenen. 

 Je kunt het verband tussen eindvoorraad, beginvoorraad, inkopen en 
inkoopwaarde van de omzet uitleggen. 

 Je kunt de verandering van de waarde van de voorraad berekenen. 
 
Leerdoelen (M-B) (de leerling kan overweg met de volgende onderdelen:) 

 Inventaris 

 Balans 

 De verschillende dagboeken 

 Het grootboek 

 Hulprekeningen van het EV 

 Privéopnamen en privéstortingen 

 W&V bij verkopen 

 Journaliseren 

 Proefbalans 

 Saldibalans 

 Kolommenbalans 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

periode 1   2020 - 2021   week: 34 t/m 45   
 
Leerstofomschrijving (M-A) 

 Methode A (M-A): Bedrijfseconomie 4 VWO en 5 VWO Cumulus educatie, 

digitale slides en werkboek 2019-2020 Thema de beginbalans en Thema 

inkopen en verkopen  

 

Leerstofomschrijving (M-B) 

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

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

Leerstofomschrijving (M-C) 

 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. 

 

Werkwijze 

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

Toetsing 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

(M-A) De eenmanszaak 
Thema de beginbalans 

Thema Inkopen/verkopen 
 

(M-B) De boekhoudcyclus 
H1 t/m H6 

 
(M-D)  

Alle in de les behandelde 
stof en bijlages 

 
 

T 

 
 

S, I 

 
 

90 

 
 

1 

 
 

8 

 
 

Rekenmachine 
(geen grafische) 

 
 

 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER   vak: Bedrijfseconomie klas : 5 
tweede fase 

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

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

(M-A) slides 1. De investeringsbegroting 
2. Investeren in Pura Vida 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

(M-A) slides 
 
 
 
(M-B) H1 

3. Financieren van Pura Vida 
4. Lastige balansposten 
5. Stella Mare 
 
1.1 t/m 1.5 

 
 
(M-A) 1,2 

 

week 36 
31 aug t/m 4 
sep 

(M-A) slides 
 
 
 
 
(M-B) H2 

6. Veranderingen op de 
balans  
7. Corio 
8. De balans opmaken 
 
2.1 t/m 2.3 

 
 
(M-A) 3,4,5 
 
 
(M-B) H1 

ma: 
schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

(M-A) slides 
 
 
 
 
 
(M-B) H3 

9. De brutowinst berekenen  
10. De brutowinst in 
procenten 
11. Opbrengsten en 
ontvangsten 
 
3.1 t/m 3.8 

 
 
(M-A) 6,7,8 
 
 
 
(M-B) H2  

ma: ’s middags 
absentiefotograf
ie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

(M-A) slides 
 
 
 
 
(M-B) H4 

12. Inkopen en verkopen op 
rekening 
13. De voorraad 
14. Lieko 
 
4.1 t/m 4.5 

 
 
(M-A) 9,10,11 
 
 
(M-B) H3 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

(M-A) slides 
 
 
 
 
(M-B) H5 

15. Trapo 
16. Inkopen, verkopen en de 
balans 
17. Frankendael 
 
5.1 t/m 5.6 

 
 
(M-A) 12,13,14 
 
 
(M-B) H4 

zo 20 sep – vr 
25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) H5 

18.Klavier 
19. Blanco en Rosa 
 
5.7 t/m 5.9 

 
(M-A) 15,16,17 
 
(M-B) H5: t/m 5.6 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

(M-A) slides 
 
 
(M-B) 

20. Square 
21. Xantiplus 
 
6.1 t/m 6.4 

 
(M-A) 18,19 
 
(M-B) H5: t/m 5.9 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Uitloop   
(M-B) H6 

 

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: Biologie   klas :5 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
Algemeen : 
Aantal lessen : circa 24 
Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
Eindtermen examen biologie vwo: 
Zie www.eindexamen.nl 
 
BvJ 5 Thema 1  Stofwisseling  

1  Verzuurde spieren B2.3 
2  Stofwisseling in cellen B2.3, B3.2 
3  Enzymen B2.3 
4  Koolstofassimilatie B2.3, B3.2 
5  Voortgezette assimilatie B2.3 
6  Dissimilatie B2.3 

BvJ4a Thema 2 Cellen 
 1 Nanotechnologie C1 
 2 Cellen bekijken  C1 
 3 Plantaardige en dierlijke cellen B2, C1 
 4 Weefsels en organen C2 
 5 De celorganellen C1 
 6 Diffusie en osmose B2 
 7 Membranen en het transport van stoffen B2 
 8 Stevigheid door osmose B2 
 9 Celdeling E1, E2, F1 
 
BvJ 4b Thema 5 Evolutie  
 1 Evolutie A13, F1, F2, F4 
 2 Evolutie van de mens A13, F2 
 4 Het ontstaan van nieuwe soorten  A13, F1, F2 
 5 De ontwikkeling van het leven A13, C2, F2, F3, F4 
 6 Prokaryoten A13, B2, F3 
 7 Eukaryoten A13, B2, B3, F3 
             8 Enkele onderzoeksmethoden 
  

Leerstofomschrijving 
Biologie voor jou 4a vwo: Thema 2 cellen 
Biologie voor jou 4b vwo: Thema 5 BS 1,2 BS 4, t/m 8 
Biologie voor jou 5a vwo: Thema 1 Stofwisseling 
 

Werkwijze 

Klassikaal, 2-tallen, groepswerk 
 

Toetsing 
onderwerp soort vorm Duur 

(min) 
OR 

(Weging) 
% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

Bvj 4a T2 
Bvj 4b T5BS 1,2 BS 4 t/m 8 
Bvj 5a T1 

T S, i 90 4  8 BINAS 
Niet grafische 
rekenmachine 

 

 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 

http://www.eindexamen.nl/


STUDIEPLANNER    vak: Biologie   klas : 5 
tweede fase 

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

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

Bvj 5a T1 BS 1 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 1 t/m 4 
 
 

1 
 
D-toets dlst. 1 
t/m 4 
 
 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Bvj 5a T1 BS 2 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 5 

3,4,5 
 
d-toetsT2 dlst. 5 
en 6 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Bvj 5a T1 BS 3 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 6 

6,7,8,12 
 
d-toets T2 dlst. 7 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Bvj 5a T1 BS 4 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 7en 8 
 

15, 16, 17, 18, 
19 
d-toets T2 dlst.8, 
9  

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Bvj 5a T1 BS5 
 
Herhalen Bvj 4a 
T2 BS 9 
 

20, 21,22 
 
d-toets T2 
dlst.10 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Bvj 5a T1 BS6 
 
Herhalen Bvj 4b 
T5 BS 1,2 en 4 
 

25, 26,27,28 
 
d-toets T5 dlst. 1 
(niet 5,6 en 7) 
dlst 2 en 4 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Bvj 5a T1 BS6 
 
 
Herhalen Bvj 4b 
T5 BS 5,t/m 8 
 

29, 30, 31 
 
 
d-toets T5 dlst. 5 
t/m 10 
 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Uitloop Diagnostische 
toets Bvj5a T1 
 

 
 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhaling 
toertsstof 

examenbundel   

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: Cambridge English  klas : 5 
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 C1 Advanced. (Council of Europe Level C1) : 

 Speaking 

 Listening 

 Writing 

 Reading en Use of English 
Zie onder Werkwijze. 
 
Let op:  
Exacte examendata worden te zijner tijd kenbaar gemaakt. Examen wordt verspreid over twee 
dagen afgenomen.  
 

 
 
 
Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing. 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

Met behulp van het Complete Advanced Cambridge English student’s book werken we naar CP 5.1 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 9 

& 10 

T s,i 90 - - - 

 

 
 

Rooster :   
 Lees verder op de volgende pag 



STUDIEPLANNER  vak: Cambridge English klas : 5 
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  pp 6,7 

SB unit 9, 

pp96,97,98 

   

week 35 
24 t/m 28 aug 

SB unit 9, 

pp99,100,101  

   

week 36 
31 aug t/m 4 
sep 

SB unit 9, 

pp102,103,104 

  ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

SB unit 9, 

pp104,105 

  ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

SB unit 10, 

pp106,107,108 

  ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

SB unit 10, 

pp109,110,111 

  zo 20 sep – vr 25 
sep MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 
okt 

SB unit 10, 

pp112,113 

   

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

SB unit 10, 

pp114,115/Revision 
  

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Revision,SB units 9 

& 10, pp116,117 

   

week 44 
26 t/m 30 okt 

                                    Toetsweek 

                             CP 5.1 Units 9 & 10 

                    (SB pp 96-117) 

 

   Toetsweek ma/di 
wo: start P2; 
huiswerkvrij 

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

 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 26 

 
 
Leerdoelen :  
 
Het verbeteren van de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid 
 
 
Leerstofomschrijving:  
 
Na Klar Kapitel 1 + 2 + luistervaardigheid volgens de methode en met behulp van 
Cito luistermateriaal 
 
 
 

Werkwijze: 
 

Oefeningen voorbereiden (maak- en leerwerk) uit de methode 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing: 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

       
 

Na Klar Kapitel 
1&2 

 
Luistervaardigheid 

 
 

  
 

T 
 
 

         L 

S,i 
 
 

S,i 

45 
 
 

45 

2 
 
 
2 

5 
 
 
5 

- 
 
 
- 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Duits   klas : 5 
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 

 Het leerwerk Kapitel 
1 zelf inplannen en 
over de weken 
verdelen 

 

week 35 
24 t/m 28 aug 

Kapitel 1: Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung  1-6)   
               Hör und 
lies mal! (Übung 
7-13 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

Deel van het leerwerk 
volgens eigen 
planning uit de 
hiernaast beschreven 
stof Kapitel 1 leren!  

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Kapitel 1 :  Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung  15-21) 
                 
Grammatik (Übung 
23-25) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

 ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Kapitel 1 : 
Grammatik 
(Übung 26+27) 
                 Sprich 
mal (Übung 28-31) 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

Diagnostische 
Luistertoets   

ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Kapitel 1 : Sprich 
mal (Übung 32 of 
33+35) 
                 
Schreib mal  
(Übung 37,38,39) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 

 ma: roostervrij 



uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Kapitel 1 :  
Schreib mal  
(Übung 41,42) 
                  
Examentraining 
(Übung 45-48) 

 

Leren: Redemittel  
blz 15, 17 en 
20/21 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr. 26, 
27, 31, 33, 36 en  
           Wörter blz 
18, 19 en 21 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 1 
(Textbuch blz 18 
t/m 21) en 
Toolbox 

Leerwerk Kapitel 1 
afronden 

zo 20 sep – vr 25 sep 
MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Kapitel 2: Sieh 
und Lies mal !  
(Übung 1 -5) 

 

Leren: Redemittel  
blz 29, 31 en 
36/37 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr.11, 
12,13,14,15,17,22 
en  
           Wörter blz 
34, 35 en 37 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 
(Textbuch blz 34 
t/m 37) en 
Toolbox 

Het leerwerk Kapitel 
2 zelf inplannen en 
over de weken 
verdelen en na de 
herfstvakantie 
afronden. 
 
 
 
 

Diagnostische 
Luistertoets   

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Kapitel 2:  Hör 
und lies mal! 
(Übung 6-12) 
                Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung 14+15) 

 

Leren: Redemittel  
blz 29, 31 en 
36/37 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr.11, 
12,13,14,15,17,22 
en  
           Wörter blz 
34, 35 en 37 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 
(Textbuch blz 34 
t/m 37) en 
Toolbox 

SE 
luistervaardigheid 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Kapitel 2 : 
Grammatik 
(Übung 22-23) 
                 Sieh 
und Lies mal ! 
(Übung 19+20) 

 

Leren: Redemittel  
blz 29, 31 en 
36/37 (=Schreib 
mal!),    
           Grammatik 
Toolbox nr.11, 
12,13,14,15,17,22  
Wörter blz  
34, 35 en 37 
(=Examentraining) 
uit Lernbox 
Kapitel 2 

  



week 44 
26 t/m 30 okt toetsweek toetsweek 

Voor de omschrijving 
van de toetsstof: zie 

Pta 

 

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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 25 
Aantal slu : 45 

 

Leerdoelen (Domein D: Markt) 
• met voorbeelden uitleggen op welke wijze consumenten een maximaal verschil 
nastreven tussen de te betalen prijs en de betalingsbereidheid (de prijs die de 
consument maximaal bereid is te betalen) en dit grafisch onderbouwen; 
 
• aantonen dat marktevenwicht (prijs en hoeveelheid) ontstaat als vraag en aanbod 
aan elkaar gelijk zijn en dit zowel grafisch als rekenkundig onderbouwen; 
 
• uitleggen dat de omzet wordt verkregen door de prijs te vermenigvuldigen met de 
hoeveelheid en dit zowel grafisch als rekenkundig onderbouwen; 
 
• voorbeelden geven van factoren waardoor de vraag- en aanbodcurve kunnen 
veranderen en dit zowel grafisch als rekenkundig onderbouwen; 
 
• het vraaggedrag van consumenten bij prijsveranderingen en 
inkomensveranderingen aantonen en dit onderbouwen met een berekening waarin 
dit in de prijselasticiteit en inkomenselasticiteit (beide segmentelasticiteit) tot 
uitdrukking komt; 
 
• effecten van substitutie en complementariteit van goederen op het koopgedrag 
verhelderen en onderbouwen met een berekening aan de hand van de kruislingse 
elasticiteit; 
 
• voorbeelden geven van normale, inferieure en luxe goederen en de relatie 
aantonen tussen de aard van deze goederen en de hoogte van de prijselasticiteit 
en/of de inkomenselasticiteit; 
 
• voorbeelden geven van vaste en variabele kosten en verklaren dat een producent 
winst maakt als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten en dit zowel grafisch als 
rekenkundig onderbouwen; 
 
• verklaren dat de totale winst maximaal is indien de marginale kosten en de 
marginale opbrengsten aan elkaar gelijk zijn en dit grafisch onderbouwen; 
 
• toelichten dat uitbreiding van productie winstgevend/verliesgevend is voor een 
producent wanneer de marginale kosten lager/hoger zijn dan de marginale 
opbrengsten en dit grafisch 
onderbouwen. 



 

STUDIEPLANNER    vak: Economie  klas : 5 
tweede fase 

periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   
 
Leerstofomschrijving (M-A) 
Praktische Economie voor de Tweede Fase Module 2 – Vraag en aanbod 
 
H1: De vraag naar producten      
H2: Het aanbod van producten    
H3: Prijsvorming 

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

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

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

 
Module 2: 

 Vraag en aanbod  
 

Domein D-A 
 

 
T 
 
 

PO 

 
S, I 

 
 

S,I 

 
90 

 
 

3 slu 

 
1 
 
 

1 

 
8 
 
 

4 

 
Rekenmachine 

(geen grafische) 

 
 

 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Economie  klas : 5 
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 module 2 
H1: 1.1 en 1.2 
 

H1 : 1 t/m 7 (O) H1 : 1 t/m 7 (O)  

week 35 
24 t/m 28 aug 

H1: 1.3 H1: 8 t/m 20 (O) 
H1: 27 t/m 31 (T) 
 

H1: 8 t/m 20 (O) 
H1: 27 t/m 31 (T) 

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

H1: 1.4 
 
H1: Test jezelf  
 

H1: 21 t/m 26 (O) 
H1: 32 t/m 38 (T) 
E-module 

H1: 21 t/m 26 (O) 
H1: 32 t/m 38 (T) 
E-module 

ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

H2: 2.1 t/m 2.3 H2: 1 t/m 15 (O) H2: 1 t/m 15 (O) ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

H2: 2.4 en 2.5 
 
 

H2: 16 t/m 27 (O) 
H2: 28 t/m 34 (T) 

H2: 16 t/m 27 (O) 
H2: 28 t/m 34 (T) 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

H2: Test jezelf 
H3: 3.1 
 

E-module 
H3: 1 t/m 3 (O) 

E-module 
H3: 1 t/m 3 (O) 

zo 20 sep – vr 25 sep 
MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt H3: 3.2 

H3: Test jezelf 
 

H3: 4 t/m 6 (O) 
H3: 7 t/m 11 (T) 
E-module 
 

H3: 4 t/m 6 (O) 
H3: 7 t/m 11 (T) 
E-module 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Klaslokaalexperiment 
 

  
 

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: Engels  klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : circa 13 

Aantal slu  : 40 

 

Leerdoelen 
In deze periode werken jullie aan de 4 vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven 

aan de hand van de volgende onderdelen – zie onder Werkwijze. 

 

Leerstofomschrijving 
Zie onder Toetsing.  

 

Werkwijze 

 Leesvaardigheid: extensief lezen aan de hand van eindexamenteksten VWO.  

Om een uitgebreidere vocabulaire op te bouwen en op deze manier zowel lees- als schrijfvaardigheid te 

ondersteunen, leer je het opgegeven vocabulaire bij de VWO eindexamenteksten (plus aanvulling). Per 

periode wordt telkens door de docent aangegeven wat er geleerd moet worden. Het materiaal wordt door de 

docent verstrekt. 

 Kijk- en Luistervaardigheid:  oefenen met een nader te bepalen Kijk -en Luistertoets voor het SE 

Luistervaardigheid (periode 4). 

 Spreekvaardigheid: in de loop van dit schooljaar oefenen we met spreekvaardigheidstraining. Toetsing aan 

de hand van een door de leerling gemaakte podcast. 

 Schrijfvaardigheid: in de 2e periode van dit jaar oefenen we schrijfvaardigheid in combinatie met literatuur. 

Voor het leren schrijven in correct Engels gebruiken we ‘My Grammar Lab’. Gemaakte oefeningen bij de te 

bestuderen hoofdstukken kun je (zelfstandig) nakijken m.b.v. de key. Ben je klaar voor het einde van de 

periode? Neem dan een Engels leesboek mee naar de les. 

 Letterkunde: het lezen/luisteren van Engelstalige literatuur. Deze 1e periode bekijken we een filmversie  van 

het toneelstuk ‘Hamlet’ van William Shakespeare en verdiepen we ons in zijn werk en zijn tijd. Periode 2 

wordt besteed aan het lezen/luisteren/kijken van ‘Persepolis’ van Marjane Satrapi. De volgende periode 

besteden we aan het lezen/luisteren van ‘The Kite Runner’ van Khaled Hosseini.en in periode 4 lezen we 

een kort werk van Zadie Smith, ‘The Embassy of Cambodia’ (met aanvullend materiaal van Youtube 

(Kuwait Beauty Vlogger, evt.’This is America’ van Childish Gambino)). 

 

Toetsing  
 

T 5.1: onderwerp soort vorm Duur 

(min) 

OR 

(Weging) 

% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

- Verstrekt door de docent: 

 Goed doorlezen: 
 veelgebruikte  

        formuleringen in 

        meerkeuzevragen  

 Leren E-N:  
Vocabulaire VWO examen  

2017 tijdvak l (uit L & M 

examentraining) 

- MGL modules 12, 15 & 16 

- Shakespeare module 

T s,i 90 1 9      geen 



STUDIEPLANNER   vak: Engels  klas : 5 
tweede fase 

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

week/datum lesstof opdrachten* afronding** curriculum 
week 34 

17 t/m 21 aug 
Uitleg studiewijzer    

week 35 

24 t/m 28 aug 
Introductieles 

Hamlet. 

Materiaal wordt 

gedeeld. 

 

MGL module 12  

Review 

  

Vervolg Hamlet 

 

 

week 36 

31 aug t/m 4 sep 
Grammar 

 

MGL module 15   

 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

Hamlet 

 

 

week 37 

7 t/m 11 sep 
Grammar MGL module 15 

Review 

 ma: ’s middags 

absentiefotografie (Zoom) 

Hamlet 

 

 

week 38 

14 t/m 18 sep 
Grammar MGL module 16 

 

 ma: roostervrij 

Hamlet 

 

 

week 39 

21 t/m 25 sep 
Grammar MGL module 16 

Review 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

Hamlet 

 

 

week 40 

28 sep t/m 2 okt 
KLT oefenen 

 

Vocab en MGL 

herhalen 

  

Hamlet 

 

 

week 41 

5 okt t/m 9 okt Hamlet 
Vocab en MGL 

herhalen  

 

Afronden Hamlet Evt. KLT oefenen 
week 42 

12 t/m 16 okt 
herfstvakantie  

week 43 

19 t/m 23 okt 
Stof herhalen    

week 44 

26 t/m 30 okt 
toetsweek 

 

week 45 

2 t/m 6 nov 
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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : ca. 24 
Aantal slu  : 40 
 
Leerdoelen 
Kennis nemen van enkele theorieën over de 
ethiek, er zelfstandig over leren nadenken en 
een beargumenteerd standpunt leren 
innemen.  
 
Leerstofomschrijving 

 H2 Cogito: Ethiek  
o paragraaf 1 Het Goede Leven 
o paragraaf 2 Het geluk, de plicht en de deugd 
o Tekst ‘De biologische moraal’ 

 Aantekeningen en stencils Ethiek  
 
Werkwijze 
In de les worden aantekeningen gegeven en wordt nav gelezen teksten en/of 
opdrachten uit het werkboek over verschillende thema’s gediscussieerd. Leerlingen 
maken de opdrachten grotendeels zelfstandig en kijken deze ook zelf na indien ze niet in 
de les besproken worden.   
 
Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE 

Ethiek (Cogito H2) 
 

T i,s 60 min * 7,5 

Essay en presentatie ethische casus** 
 

PO** i,s/m 5 SLU * 7,5** 

 
*cijfer voor het OR is hetzelfde als het doorlopende SE-cijfer, inclusief de resultaten uit 
klas 4 
** het cijfer voor dit PO wordt verwerkt in periode 2. De helft van de leerlingen rondt dit 
PO af in periode 1, de andere helft in periode 2.  Lever de opdracht op papier en op de 
ELO op tijd in, in de periode waarin je bent ingedeeld (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 : 5 
tweede fase 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Inleiding Ethiek 
Toelichting PO 
 

WB: 1-3, 16  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Normen, waarden en 
Deugden 

WB: 4-7  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Geluk & het Utilitarisme 
Presentaties 1&2 

WB: 8, 10, 11 ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Peter Singer: modern 
Utilitarisme 
Presentaties 3, 4 & 5  

WB: 9 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Kant & de plichtethiek 
Presentaties 6&7 

WB: 12, 13 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Vervolg Kant 
Presentaties 8&9 

WB: 14 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Aristoteles en de 
deugdethiek 
Presentaties 10&11  

WB: 15, 17, 18 
 
 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt Presentaties 12, 13 & 14 

Deadline schriftelijk deel 
PO voor lln ingedeeld in P1 
 

 

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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Print deze studiewijzer uit en zorg dat je hem tijdens de lessen Frans bij je hebt evenals je boeken! 
 
Het huiswerk moet af zijn in de week erna. Bijv. Wat onder ‘Opdrachten’ staat in week 34 moet af zijn 
in eerste les van week 35. 

 
Aantal lessen : ong 22 

 

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

Werkwijze 

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

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Taalverwerving   T 
 

s,i 
 

60 
 

3 
 

7,5 
 

 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Frans   klas : 5 
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 

chapitre 1 
ex 1, 4 
 
voc B 

M ex 3, 5, 7 + 
présentation 
vacances 
L voc B 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

gram B + ex 
10,11 
 
 

M ex 12 t/m 15, 
18,  
tâche prépa B 
(2tal)  
L voc, lot & 
gram B 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

tâche prépa B 
ex 22, 23  
 
subjonctif uitleg + 
oefenen  

M ex 20, 25, 26, 
28  
L voc, lot & 
gram C 
 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

gram D + ex 33, 
ex 36 

M ex 30, 31, 34, 
35, 38 
L voc, lot & 
gram D 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

chapitre 1 ex 39, 
chapitre 2 ex 1 
t/m 5 

M ex 40, 42, 43, 
44, chapitre 2 ex 
6, evt 7  
L herhalen 
chapitre 1  

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

gram B + ex 10,  
(ex 12) 

M ex 7, 11, 13, 
15, 17 ((ook keuze 

uit personen in tâche 

préparatoire B), evt 
18 
L voc, lot & 
gram B 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

ex 21, 33, 34 M ex 18, 24, 27,  
28, tâche prépa 
C 
L voc, lot & 
gram C 

 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

gram D + ex 33, 
tâche finale parler 

M ex 29, 30, 
(34), 35, 36, 38, 
41 
L voc, lot & 
gram D 

  

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 5 
periode 1    2020-2021      

 

ALGEMEEN: 
Aantal lessen : max. 2 per week 
Aantal slu  : 40 
 
 
LEERSTOFOMSCHRIJVING:  
- Feniks, H 9 : § 1, 2, 4, 5 en 7 
- Kopieën Verzuiling (2x); beschikbaar via ELO 
- In de les gegeven aantekeningen en uitgedeelde stencils. 
 
 

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

dusver behandelde tijdvakken.  
 historische processen en gebeurtenissen kunt indelen in perioden en soorten 

samenlevingen. 
 historische processen en gebeurtenissen die in het boek beschreven staan en/of in de 

les besproken zijn kent / kunt verklaren. 
 kijkend naar historische processen en gebeurtenissen onderscheid kunt maken tussen 

continuïteit en discontinuïteit. 
 causaliteit kunt aanbrengen ten aanzien van historische ontwikkelingen en 

gebeurtenissen. 
 bronnen kunt beoordelen op basis van betrouwbaarheid, subjectiviteit, represen-

tativiteit en standplaatsgebondenheid. 
 

WERKWIJZE 
 In de lessen krijg je een toelichting bij de besproken stof in het handboek en werk je aan 

de Praktische Opdracht. 
 De opgaven in het boek worden voor het grootste deel thuis gemaakt. Het is jullie 

verantwoordelijkheid om de vragen na te kijken. De antwoorden zullen verschijnen op 
de vakpagina op de ELO. 

 

TOETSING : 
In periode 1 is er geen toets. De in deze periode behandelde paragrafen zullen -samen met 
de andere paragrafen van H9- in periode 2 getoetst worden. (zie PTA) 
 

ROOSTER :   
 Lees verder op de volgende pagina 



 

STUDIEPLANNER   Geschiedenis  klas : 5 
periode 1   2020-2021 

    
WEEK/DATUM LESSTOF OPDRACHTEN VAN DE SL 
week 34 
17 t/m 21 aug 

Inleiding   

week 35 
24 t/m 28 aug 

§ 9.1 : De duizelingwekkende 
jaren. 

9.1 : 2, 4, 5, 6 en 8  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

§ 9.2 : De Grote oorlog 9.2 : 2, 3, 5 en 6 ma: 
schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

  ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

§ 9.4 : Wonden likken 9.4 : 1, 2 en 3 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

§ 9.7 : De vierendeling van ons 
volk 

9.7 : 1, 2, 4, 5 en 6 zo 20 sep – vr 25 
sep MEP Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

   

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

§ 9.5 : de VS in het interbellum 9.5 : 1, 2, 4, 5 en 6  

week 42 
12 t/m 16 okt 

 
HERFSTVAKANTIE 

 
week 43 
19 t/m 23 okt 

   

 
week 44 / 45 
26 okt t/m 3 nov 

 
TOETSWEEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks  klas : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 45 
Aantal slu  : 63 

 

Leerdoelen: 
Bestudering van Herodotos’ Historiae en achtergronden van de Griekse 
geschiedenis en kunst aan de hand van Nederlandse teksten, teksten in vertaling en 
in het Grieks. 
 
Leerstofomschrijving  
Lezen van het pensum, herhaling en oefenen met vertalen; vragen oefenen bij 
gelezen teksten uit het pensum (achtergronden, taal, stijl, interpretatie) A) 
achtergronden mbv de methode “Geen ontkomen aan!, teksten van Herodotos en 
Synopsis. 
 
Werkwijze 
1. Thuis teksten bestuderen cq. vertalen & vragen beantwoorden 
2. In de les huiswerk bespreken & zelfstandig werken 
3. Thuis de vertaalde teksten herhalen 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Herodotos 
Historiae en 
achtergrond 

Griekse 
geschiedenis 

SE en PO S,I 90 `n.v.t. 10 woordenboek 
Gri.-Ned. 

 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Grieks  klas : 5 
tweede fase 

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

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

Tekstboek lezen  
blz 7 t/m 36 (Hdt 
en context) 
Gyges en 
Kandaules 
samenvatting 

Prooimion en 
Hulpboek aant/ 
tekstvragen 
25/26 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Tekstboek H5 
Solon en Kroisos, 
48 t/m blz 51 (tm 
regel 40) 
 

Hulpboek 
aant/tekstvragen 
blz 35/36 en 
41/42 

Grieks 28r  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Tekstboek H5 blz 
52/53 (r. 41 t/m 
86) 

Hulpboek 
aant/tekstvragen 
blz 37 t/m 39 en 
42/43 

Grieks 46r ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

Tekstboek H5 blz 
54 (r.87 t/m 105) 
Samenvatting 
5.3/5.4 (blz 60 t/m 
66) 
5.5 blz 67 t/m 73 
(r.123 t/m 149) 

Hulpboek blz 
39/40 en 43 
Blz 54/55 

Grieks 18r en 
27r 

ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Tekstboek H5 blz 
73 t/m 75 (r. 150 
t/m 189)  
H5 t/m blz 78 

Hulpboek blz 56 
t/m 60 en 61/62 

Grieks 40r ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Tekstboek H8 blz 
97 t/m 109 (tm 
r.100) 

Hulpboek blz 61 
t/m 65 

Grieks 36r zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Tekstboek H 8 blz 
109 t/m 112 (113-
119 in vertaling) 

Hulpboek blz 65 
t/m 68 + 74 t/m 
77 

Grieks 38r  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Uitloop/herhalen    

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

    

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: Latijn   klas: 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen: 
Aantal lessen: 5 pw   Aantal slu:  50 + 20 

 

Leerdoelen:  
 Kennis maken & vertrouwd raken met het hoofdwerk van P. Ovidius Naso: de 

Metamorfosen 
 Inzicht verwerven in de doorwerking (de ‘receptie’) van Ovidius’ Metamorfosen 

in de Europese schilder-  en beeldhouwkunst 
 
Leerstofomschrijving: 

 9 hexameter-spreuken (1 per week) 
 In het Latijn: Metamorfosen van Daedalus en Icarus, Pygmalion, Midas (boek: 

Ton Jansen & Fanny Struyk: Tussen hoop en vrees) 
 In copie: de Europa-episode uit Metamorfosen bk.2 
 In vertaling: selectie uit de Ovidius-vertaling van M. d’Hane-Scheltema 

 Basiswoordenlijsten en grammatica van het Latijn 
 

Werkwijze 
 thuis Latijn prepareren met behulp van aantekeningen en tekstvragen 

 in de les bespreken 

 in de les zelfstandig werken (individueel of in groepen) 
 thuis repeteren 

 1x per week ‘k.c.v’: Ovidius in vertaling lezen en behandeling van de receptie 

 Praktische Opdracht Ovidius-receptie 

 

Toetsing 
 

onderwerp soort Vorm Duur 

(min) 

OR 

(Weging) 

% SE mee te nemen 

hulpmiddelen 

woordenkennis,  
vertaalvaardigheid 
+ grammatica  
 

 
Toets over gelezen 

stof en receptie 

 

PO beschrijving 
kunstwerk + 
creatieve 
verwerking 

PO* 

 
 

 

 
T 

 
 

PO 

s,i 

 
 

 

 
s,i 

 
 

s,i/s,g 

n x 10’ 

 
 

 

 
120’ 

 
 

60’ 

2 

 
 

 

 
3 

 
 

1 

5 

 
 

 

 
7,5 

 
 

2,5 

 

geen 
 

 

 
Woordenboek 

Latijn-Nederlands 
 

n.v.t. 

 

 
 

 

 
Rooster:   Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Latijn  klas: 5 
tweede fase 

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

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

Ovidius hfdst.13: 
Daedalus & 

Icarus 183-209 

Romevenster 
1&2 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

Ovidius hfdst.13: 
Daedalus & 

Icarus 210-235 

Romevenster 
3,4 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

Ovidius hfdst.15: 

Pygmalion 243-

269 

Romevenster 

5,6 

Vertaaltoets 01 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sept 
 

Ovidius hfdst.15: 

Pygmalion 270-

297 

Romevenster 

7,8,9 

s.o. (1) Ovidius-

basiswoorden + 

grammatica 

ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Ovidius hfdst.18: 

Midas 100-133 

Romevenster 

10,11 

Vertaaltoets 02 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

Ovidius hfdst.18: 
Midas 134-171 

Romevenster 
12,13 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

Ovidius hfdst.18: 

Midas 172-193 

Romevenster 

14,15,16 

s.o. (2) Ovidius-

basiswoorden + 
grammatica 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Ovidius Europa 

(Met. 2.843-875) 

Romevenster 

17,18 
Vertaaltoets 03 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Toetsstof 

herhalen 

Romevenster-

marathon: 19-25 

Inhalen 

vertaaltoetsen & 

woorden-s.o.’s  

 

week 44 

26 t/m 30 okt 
toetsweek toetsweek toetsweek 

 

 
 

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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : +-24  
Aantal slu  : +- 60 
 

Leerdoelen 
 

Hoofdstuk 7 
Algemeen: De kandidaat kan in contexten fysische eigenschappen van stoffen en materialen 
beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van 
deeltjesmodellen. 

Bekend verondersteld: 
De kandidaat kan: 

 eenvoudige berekeningen6 maken met de volgende formule:  

De kandidaat kent: 

- de volgende vakbegrippen:  - molecuul, atoom. 

 
Specificatie - De kandidaat kan: 

1. Het moleculaire model van een ideaal gas gebruiken bij het verklaren van 

eigenschappen van gassen. 
• Het verband tussen druk, volume en temperatuur van een gas. 
• Vakbegrippen: barometer, manometer, ideaal gas. 

2. het moleculaire model van materie gebruiken bij het verklaren van fasen en 

faseovergangen,  

 vakbegrippen: gas, vloeistof, vaste stof, smelten, stollen, verdampen, 

condenseren, sublimeren;  

3. warmtetransport verklaren met behulp van materiemodellen,  

 het verband tussen de warmtestroom en de thermische geleidbaarheid van een stof uitleggen en 

eenvoudige berekeningen6 aan de warmtestroom7 maken;  

 vakbegrippen: geleiding, stroming, straling;  

 minimaal in de context: energiebesparing door isolatie;  

4. temperatuurveranderingen van een stof beschrijven als gevolg van het toe- of afvoeren 

van warmte,  

 temperatuur beschrijven in termen van beweging van deeltjes en uitleggen dat er 

een absoluut nulpunt bestaat;  

 soortelijke warmte als stofeigenschap;  

 omrekenen van graden Celsius naar kelvin en omgekeerd;  

5. het verband tussen de dichtheid en de soortelijke warmte bij metalen beschrijven en 

verklaren,  

 vakbegrip: atomaire massa;  

6. het verband tussen de warmtegeleiding en elektrische geleiding bij metalen beschrijven 

en verklaren,  

 vakbegrip: geleidingselektron;  

7. spanning-rekdiagrammen interpreteren in termen van elastische en plastische 

vervorming en berekeningen maken aan elastische vervormingen,  

 vakbegrip: treksterkte8. 

 



6 Een eenvoudige berekening is een berekening met maximaal twee denkstappen 
7 Onder warmtestroom wordt verstaan: de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door 
een wand gaat. Hierbij mag de invloed van de luchtlagen aan weerszijden van de wand 
verwaarloosd worden. 
8 De treksterkte is de spanning waarbij een draad of staaf gaat vloeien 

 
De volgende formules horen bij deze specificaties 

                                  

                      

 

Hoofstuk 4.4 & 8: 

1 cirkelbewegingen met constante baansnelheid analyseren. 
● berekeningen maken aan de middelpuntzoekende kracht alleen in situaties waarin slechts 

één kracht de rol van middelpuntzoekende kracht heeft 
● vakbegrippen: omlooptijd, baanstraal, baansnelheid 

2 bewegingen van voorwerpen in een gravitatieveld analyseren met behulp van de 
gravitatiekracht en de gravitatie-energie. 
● aan de hand van een numeriek model de bewegingen van planeten, kometen en andere 

hemlellichamen analyseren 
● het verband toepassen tussen ontsnappingssnelheid en de massa en straal van een 
hemellichaam 
● uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de 
straal van de planeet 
● vakbegrippen: gravitatiewisselwerking, ellipsbaan, geostationaire baan 
● minimaal in de contexten: maan, planeet, satelliet 

 De volgende formules horen bij deze specificatie: 

 

 

 

 

 

 
Leerstofomschrijving 
 

H7: Materialen: Deeltjesmodel, lichte en sterke materialen , energie en warmte 
transport 
H4.4 & 8:Zonnestelsel, Cirkelbanen, gravitatiekracht, gravitatie-energie 
 

Werkwijze 

 
De theorie bestudeer je grotendeels zelfstandig. 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.  
 
 
 
 
 



Toetsing 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Hoofdstuk 7 
paragraaf 1, 2, 3, 5 & 
6 
Hoofdstuk 4 
paragraaf 4.4 
Hoofdstuk 8 
paragraaf 1 t/m 5 
Materialen: 
eigenschappen en 
deeltjesmodellen; 
Cirkelbanen en 
gravitatiekracht 

T s,i 90 9 9 Binas 
Rekenmachine 
(niet grafisch) 

 
 

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Natuurkunde klas : 5 
tweede fase 

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

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

7.1 Fasen en 
dichtheid 

A: 4 t/m 5 
B: 6 t/m 10 
C: 11 t/m 12 
D: 13 t/m 14 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

7.2 Warmte 
 
 
Introductie 
baksteenauto 

A: 16 
B: 17 t/m 21 
C 22 t/m 25 
D: 26 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

7.5 Vervorming 
 
 
 
Experiment 
trekdrop o.v.b. 

A: 49 t/m 50 
B: 51 t/m 55 
C: 56 t/m 57 
D: 58 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

4.4 
Cirkelbewegingen 

A: 49 t/m 50 
B: 51 t/m 58 
C: 59 t/m 64 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

8.1 Gravitatie A: 4 t/m 5 
B: 6 t/m 10 
C: 11 t/m 15 
D: 16 t/m 17 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

8.2 Banen in een 
gravitatieveld 

A: 19 t/m 21 
B: 22 t/m 25 
C: 26 t/m 28 
D: 29 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

8.3 Gravitatie-
energie 
 

A: 31 t/m 33 
B: 34 t/m 48 
C: 40 t/m 41 
D: 42 t/m 43 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

8.4 Toepassingen 
in de ruimtevaart 
 
 
Baksteen auto 
wedstrijd 

A: 45 t/m 48 
B: 49 t/m 51 
C: 52 t/m 55 
D: 56  

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Afsluiting 
 

57 t/m 67 
 

  

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: Nederlands klas : 5 
tweede fase 
periode 1    2020-2021   week: 34 t/m 45   

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 23 
Aantal slu  : 30 
 
Leerdoelen 

 Het toepassen van correcte spelling 

 Het uitbreiden van de woordenschat 

 Het toepassen van correcte en zorgvuldige formuleringen 

 Kennis van en inzicht in de literatuurgeschiedenis en de literatuur van de 
middeleeuwen 

 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers Groningen 2014: 

 Module Formuleren 

 Module Spellen 

 Module Woordenschat, hoofdstuk 1 
 
Literatuurgeschiedenis en leesdossier - J.A. Dautzenberg: hoofstuk 1: 
‘middeleeuwen’ (toetsing volgt in periode 2) 
 
Reader / materiaal verstrekt door de docent 
 
 
Werkwijze 
 
Individueel en/of groepsgewijs 
 
 
Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% 
SE 

mee te nemen 
hulpmiddelen 

Spellen, 
formuleren, 

woordenschat 

T S, i 90 3 15 geen 

 
 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Nederlands klas : 5 
tweede fase 

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

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

NN Spelling 
 
 
NN formuleren: 
Dubbelop t/m 
geen symmetrie 
Blz. 181-182 
 
DAU: 
middeleeuwen 

Instaptoets en 
bespreking 
 
Opdr. 18.1 en 2 
 
 
 
 

Instaptoets 
 
 
Leren blz. 175-
177: par 1.1 en 
1.2 
 
 
Bestuderen 
par 3: 
historische 
achtergrond 

 

week 35 
24 t/m 28 aug 

NN Spelling: 
Werkwoorden 
Blz. 215-219 
Pr. woorden 
(links) 
 
NN Formuleren 
Incongruentie t/m 
geen symmetrie 
 
DAU: 
middeleeuwen 

Opdr. 216.1 t/m 
219.12 
 
 
 
 
Opdr. 182.3 en 
183.4 
 
 
Informatie 
historische 
leeslijst en 
presentatie p.3 

Leren blz 215 
en 216 
 
 
 
 
Leren blz. 177 
–181: par 1.3 
t/m 1.9 
 
Bestuderen 
par 4: 
beeldende 
kunst en 
muziek 

 

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

NN Spelling: 
Hoofdletters, 
leestekens, 
meervoud en 
verkl.w. blz. 192-
194 
Pr. Woorden 
(midden) 
 
NN Formuleren: 
Uitdrukkingen blz. 
195-198 
 
DAU: 
middeleeuwen 

Opdr. 221.13 
t/m 224.18 
 
 
 
 
 
 
 
Opdr. 195.12 
t/m 198.24 

Leren blz. 220, 
221, 223 
 
 
 
 
 
 
 
Leren blz. 195 
en de 
oefeningen 
 
Bestuderen 
par 5: literatuur 
en taal 

ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

NN Spelling 
Samenstellingen, 
tekens blz. 225-
232 
Pr. Woorden 
(rechts) 
 
NN Formuleren 
Beeldspraak blz. 
199-204 
 

Opdr. 227.19 
t/m 232.29 en 
236.34 
 
 
 
 
Opdr. 201.26 
t/m 203.36 

 
 
 
 
 
 
 
Leren blz. 199-
201 en de 
oefeningen 
 

ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 



DAU 
middeleeuwen 

Bestuderen 
par. 6: 
ridderroman 

week 38 
14 t/m 18 sep 

NN 
Woordenschat 
Griekse en 
Latijnse woorden 
blz. 241-243 
 
NN formuleren 
Stijlfiguren blz. 
205-211 
 
DAU 
middeleeuwen 

Opdr. 241.1 t/m 
243.4 
 
 
 
 
Opdr. 209.38 
t/m 209.43 

Uitdelen 
woordenlijsten 
 
 
 
 
Leren blz. 205-
208 en de 
oefeningen 
 
Bestuderen 
par 7: Van den 
vos Reynaerde 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

NN 
Woordenschat 
Psychologie en 
filosofie; natuur 
en milieu blz. 
244-249 
 
DAU 
middeleeuwen 

Opdr. 245.6, 
246.7, 248.10 
en 11 

Woorden leren 
 
 
 
 
 
 
Bestuderen 
par. 8 en 9 Het 
lied en het 
toneel 

zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt NN 

Woordenschat 
Europa; migratie 
en integratie blz. 
250-255 
 
NN Formuleren  
D-toets 
 
DAU 
middeleeuwen 

Opdr. 251.14 en 
15, 254.18 en 
19 
 
 
D-toets 

Woorden leren 
 
 
 
 
Bespreking D-
toets 
 
Bestuderen 
par 10 
Buitenlandse 
literatuur 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

Herhalen 
toetsstof Spellen, 
Formuleren en 
Woordenschat 

  

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhalen / extra 
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 

wo: start P2; huiswerkvrij 

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



Cursus Woordenschat 
 

1. Griekse en Latijnse woorden en uitdrukkingen 

 

apathisch psychisch ongevoelig; onverschillig 

canon het geheel van de zaken, werken, personen enz. die in een vakgebied 
algemeen als belangrijk worden erkend, zodat iedereen ze eigenlijk zou 
moeten kennen 

demonisering doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon , met als doel de 
mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden 

filantroop Iemand die veel aan de armen geeft 

hypothetisch op veronderstelling berustend 

latent onzichtbaar aanwezig 

narcistisch het hebben van grootheidsgevoelens ten opzichte van zichzelf, men is als 
het ware verliefd op zichzelf. 

nihilisme leer die het bestaan van morele of religieuze waarden ontkent 

pandemonium hels lawaai 

paradoxaal schijnbaar tegenstrijdig 

vice versa en omgekeerd 

a priori vooraf aangenomen als vaststaand feit 

casu quo in welk geval; in het zich voordoende geval 

conditio sine qua non noodzakelijke, absolute voorwaarde 

cum suis met de zijnen 

mutatis mutandis met de veranderingen die nodig zijn bij toepassing in een andere situatie 

nomen est omen een naam is een voorteken 

primus inter pares de eerste onder zijns gelijken 

quod erat 
demonstrandum 

wat aangetoond moest worden 

sub rosa vertrouwelijk, in vertrouwen 

verba volant, scripta 
manent 

woorden vervliegen, het geschrevene blijft (wie schrijft, die blijft) 

 

2. Woorden rond het thema ‘Psychologie en filosofie’ 

 

imago beeld dat mensen van iets of iemand hebben  

gemanipuleerd beïnvloed op een slimme, doortrapte manier 

significante statistisch overtuigend; veelbetekenend 

gefundeerde gebaseerde; gegronde 

In essentie wezenlijk, in diepste wezen 

onmiskenbaar niet te ontkennen 

speculaties vermoedens; veronderstellingen 

corresponderen met overeenkomen met 

relevantie belang, betekenis 

validiteit geldigheid 

geijkte gangbaar; gebruikelijk 

gedetermineerd bepaald 



polarisatie de vorming van tegenstellingen, uitersten 

dogma hardnekkig, ongegrond denkbeeld 

entiteit wezenlijkheid; eenheid; geheel 

falsifiëren  aantonen dat een vooronderstelling onjuist is 

impliceren (stilzwijgend) ook inhouden dat 

pavlovreactie onwillekeurige respons op een bepaalde prikkel 

percipiëren waarnemen 

perverteren verdorven maken; bederven 

reflecteren overdenken 

reveil opwekking tot vernieuwing 

zinsbegoocheling misleidende waarneming door de zintuigen 
 

3. Woorden rond het thema ‘Natuur en milieu’ 

 

gepreoccupeerd zijn vooringenomen; in beslag genomen door een gedachte 

adagium begrip, idee 

protocol geheel van vastgelegde regels en afspraken op een bepaald gebied 

ongebreidelde zonder beperkingen, grenzeloos 

scepsis twijfel 

prognoses voorspellingen 

heikele lastige 

nuanceren Een bewering of stelling minder absoluut maken 

bekrompen niet ruimdenkend, beperkt in opvattingen 

biodiversiteit verscheidenheid van dieren en planten 

biotoop natuurlijke leefomgeving 

Legitimiteit wettigheid, rechtmatigheid 

pleidooi betoog; tekst of rede om iets of iemand te verdedigen 

teloorgang terugdringing, vermindering 
 



coalitie 
politieke partijen of landen die samenwerken 
 
conform 
overeenkomstig; in overeenstemming met 
 
constitutioneel 
grondwettelijk 
 
de politieke arena 
centrum van politieke strijd, zoals de Tweede Kamer 
 
electoraat 
kiezers 
 
magistratuur 
rechterlijke macht 
 
polemiek 
heftige woordenstrijd, meestal schriftelijk 
 
provoceren 
aanleiding geven tot; uitdagen; tergen 
 
toezeggingen 
beloften 
 
arbeidzaam 
veel en hard werkend; actief; ijverig 
 
chauvinisme 
overdreven vaderlandsliefde 
 
demoniseren 
als zeer slecht afschilderen; als kwaad beschouwen 
 
mondigheid 
vermogen om voor jezelf op te komen 
 
pluriformiteit 
grote verscheidenheid; veelvormigheid 
 
verloedering 
materieel of moreel verval 
 
affiniteit 
gevoel van aantrekking of verwantschap 
 
bedenkelijk 
twijfelachtig; ongerustheid wekkend 
 
concessies doen 
een beetje toegeven; iets van zijn ei laten vallen 
 



immaterieel 
niet-stoffelijk; geestelijk 
 
jegens 
ten aanzien van; tegenover 
 
karig 
schraal; niet overvloedig 
 
ongenuanceerd 
zwart-wit; bot 
 
proporties 
afmetingen; verhoudingen 
 
afzien van 
geen gebruik maken van 
 
begenadigd 
getalenteerd; begaafd 
 
deportatie 
verbanning; uitzetting 
 
erudiet 
in bezit van veel kennis en kritische zin; belezen 
 
gepeupel 
gewone volk; plebs 
 
omzichtig 
behoedzaam 
 
onderschrijven 
erkennen; goedvinden 
 
probaat 
beproefd; deugdelijk; goed 
 
ultieme 
allerlaatste; uiterste 
 
erfgoed 
overlevering; nalatenschap (van vorige generatie) 
 
devies 
leus; zinspreuk 
 
heimelijk 
stiekem; verborgen 
 
inzake 
betreffende; aangaande 
 



markant 
opvallend 
 
rebellie 
opstandigheid 
 
tornen 
ter discussie stellen; afbreuk doen 
 
vrijzinnig 
liberaal; niet-dogmatisch 
 
wrevel 
irritatie; ergernis; misnoegen 
 



consensus 
overeenstemming, gelijkheid van opvatting 
Er bestaat nog altijd geen consensus over de vraag of de crisis het best kan worden aangepakt door 
te bezuinigen of juist door te investeren. 
 
dermate 
in zo hoge graad 
Enkele wandelaars waren door de extreme hitte dermate uitgedroogd, dat ze in het ziekenhuis 
moesten worden opgenomen. 
 
discrepantie 
verschil, tegenstrijdigheid 
Helaas is er een grote discrepantie tussen de beloften die politici in verkiezingstijd doen en de 
verwezenlijking van hun voornemens als ze eenmaal regeren. 
 
erbarmelijk 
jammerlijk, armzalig 
In veel illegale naaiateliers wordt onder erbarmelijke omstandigheden gewerkt. 
 
hekelen 
scherp bekritiseren 
De vakbondsleider hekelde de beslissing van ING om twaalfhonderd mensen te ontslaan terwijl het 
bedrijf jaarlijks enorme winsten boekt. 
 
incapabel 
onbekwaam, ongeschikt 
De nieuwe arts bleek totaal incapabel; hij was bot tegen patiënten en stelde meerdere verkeerde 
diagnoses. 
 
tirannie 
wrede heerschappij, dwingelandij 
Jarenlang heeft de bevolking van Irak geleden onder de tirannie van Saddam Hoessein en zijn clan. 
 
laveren 
schipperen, heen en weer gaan 
Als onderhandelaar moet de minister van Financiën laveren tussen de belangen van de SNS Bank 
en die van de Nederlandse belastingbetaler. 
 
opvijzelen 
verhogen, hoger maken 
Door een flinke gift aan een goed doel te doen probeerde de in ongenade gevallen artiest zijn 
beschadigde imago op te vijzelen. 
 
tredmolen 
vaste, geestdodende werksituatie 
Heb je er wel eens aan gedacht om uit de tredmolen van het dagelijkse kantoorwerk te stappen en 
bijvoorbeeld een wereldreis te maken? 
 
veinzen 
doen alsof, huichelen 
De directeur veinsde gevoelens van medeleven met zijn ontslagen personeel, maar stak vervolgens 
geen vinger uit om de ontslagenen aan nieuw werk te helpen. 
 
Zich voegen 



Zich schikken 
Aangezien mijn oom de vakantie betaalt, zullen we ons moeten voegen naar zijn wensen. 
 
argeloos 
niets kwaads vermoedend, naïef 
Toen de argeloze toeristen in het gedrang van de Parijse metro terechtkwamen, werden ze bestolen 
door een gewiekste zakkenroller. 
 
conform 
overeenkomstig met 
Conform de in het telefoongesprek gemaakte afspraken zenden wij u de bestelde brochures over 
onze vakantiewoningen aan de Zuid-Hollandse kust. 
 
evident 
zonneklaar, overduidelijk 
Het is evident dat het kabinet snel iets moet doen om de investeringen in de bouwsector weer op 
peil te krijgen. 
 
inconsistentie 
gebrek aan samenhang, innerlijke tegenstrijdigheid 
De debattant legde feilloos de inconsistentie in de argumentatie van zijn tegenstander bloot en won 
hiermee het debat. 
 
louter 
enkel, alleen 
Na de schitterende vertolking van The Tempest van Shakespeare waren er louter waarderende 
reacties. 
 
ontwaren 
bespeuren, zien 
Ik heb nog nooit een spoortje medemenselijkheid in die jongen kunnen ontwaren. 
 
precair 
zorgelijk, risicovol, onzeker 
Hoewel de hartoperatie geslaagd is, noemen de artsen de toestand van de patiënt nog altijd 
precair. 
 
sedert 
sinds 
Sedert de komst van het jonge katje loopt het meisje de hele tijd te niezen. 
 
contemporain 
eigentijds, van de eigen tijd 
In deze kunsthandel worden naast negentiende-eeuwse ook contemporaine schilderijen en beelden 
verkocht. 
 
doorgewinterd 
zeer ervaren 
Frans Timmersmans is een doorgewinterd politicus, die precies weet hoe je in de politiek anderen 
meekrijgt om iets te bereiken. 
 
grief 
ergernis, bezwaar 



Tijdens het vragenuur voorafgaand aan de raadsvergadering konden burgers hun grieven 
betreffende de verloedering van hun buurt kenbaar maken. 
 
icoon 
beeldbepalende persoon, held 
Hans Wiegel en Frits Bolkestein worden tot de iconen van de VVD gerekend en in belangrijke 
kwesties is iedereen benieuwd naar hun mening. 
 
intrinsiek 
wezenlijk 
Volgens de voorzitter van de hbo-raad zijn veel studenten tegenwoordig niet meer intrinsiek 
gemotiveerd voor hun studie, maar hebben ze die gekozen op basis van kansen op de arbeidsmarkt. 
 
luttel 
weinig 
Voor het luttele bedrag van 5 euro kocht hij een prachtige vulpen. 
 
onverbloemd 
niet mooier voorgesteld dan het is 
Na me jaren aan mijn neef geërgerd te hebben, heb ik hem tijdens het kerstdiner eens onverbloemd 
de waarheid gezegd. 
 
jurisprudentie 
eerdere uitspraken over een juridische kwestie 
Op basis van de jurisprudentie veronderstelde de advocaat van de gedupeerden dat de oplichter er 
met een vrij lichte straf vanaf zou komen. 
 
patstelling 
impasse, situatie waarin twee partijen geen mogelijkheid meer zien tot een oplossing 
Bij de gesprekken over de Europese subsidies is een patstelling ontstaan; een aantal landen wil 
meer geld voor subsidies, maar o.a. Nederland en Engeland willen de groei van de uitgaven een halt 
toeroepen. 
 
potentieel 
beschikbaar vermogen 
Wanneer jonge mensen niet toegelaten worden tot de arbeidsmarkt, gaat er veel potentieel 
verloren. 
 
repressie 
onderdrukking 
Er zijn nog altijd dictatoriale staten op de wereld, waar de bevolking lijdt onder repressie en 
uitbuiting. 
 
stringent 
dwingend, bindend 
Om de opwarming van de aarde af te remmen is een stringent internationaal klimaatbeleid een 
absolute voorwaarde. 
 
terdege 
grondig, intens 
Je moet terdege beseffen dat het oplopen van studievertraging altijd geld kost. 
 
Zich committeren aan 
Zich verplichten tot, zich binden aan 



Als u voor ons bedrijf wilt werken, moet u zich committeren aan de gedragscodes en 
omgangsvormen zoals die bij ons gebruikelijk zijn. 
 
De barricades op gaan 
In verzet komen 
Het is logisch dat leraren de barricades op gaan, nu ze voor het vierde opeenvolgende jaar geen 
loonsverhoging krijgen. 
 
Een broertje dood hebben aan 
Een hekel hebben aan 
Helaas heb ik als enige van onze gezin een broertje dood aan wandelen en blijf ik dus vaak thuis 
terwijl de rest naar buiten gaat. 
 
Het is schering en inslag 
Het gebeurt vaak 
Corruptie is in dit land helaas schering en inslag; er is bijna geen orgaan dat er niet door is 
aangetast. 
 
In diskrediet raken 
Het vertrouwen kwijtraken 
Door zijn misogyne opmerkingen raakt Donald Trump nu toch langzamerhand in diskrediet. 
 
Op gespannen voet staan met 
Niet in overeenstemming zijn met 
De bezuinigingen in het onderwijs staan op gespannen voet met het uitgesproken streven naar 
beter onderwijs. 
 
Op hun merites beoordelen 
Op de juiste waarde bekijken 
Je kan ‘De avonden’ van Gerard Reve wel verwijten een saai boek te zijn, maar dan beoordeel je het 
werk niet op zijn merites. 
 
De lier aan de wilgen hangen 
Ergens mee ophouden 
Hoewel ze al meer dan 50 jaar optreedt en ze inmiddels de 70 is gepasseerd, denkt folkzangeres 
Joan Baez er nog niet aan om de lier aan de wilgen te hangen. 
 
Er bekaaid afkomen 
Minder krijgen dan waarop men recht heeft 
Al jaren wordt gesuggereerd dat ‘oude blanke mannen’ ervoor zorgen dat minderheden, vrouwen 
en jongeren er bekaaid afkomen bij de verdeling van de Oscars. 
 
Gespeend zijn van 
In het geheel niet bevatten 
De voordracht duurde maar liefst een uur en het hielp niet dat de spreker gespeend was van elk 
gevoel voor humor. 
 
Het kind met het badwater weggooien 
Tegelijk met iets slechts ook iets goeds verwijderen 
Wie leert om assertiever te zijn, moet niet zijn aangeboren vriendelijkheid verliezen, want dan 
gooit hij het kind met het badwater weg. 
 
In zwang 
In de mode 



Het gebruik van ‘vet’ als bijwoord is al zo lang in zwang dat meerdere generaties er gebruik van 
maken. 
 
Op zijn schreden terugkeren 
Op zijn beslissing terugkomen 
Toen de burgemeester merkte hoe slecht zijn voorstel bij de wethouders viel, keerde hij op zijn 
schreden terug en kwam hij met een afgezwakte versie van zijn oorspronkelijke idee. 
 
Zich distantiëren van 
Afstand nemen van, niets te maken willen hebben met 
De directeur van de school distantieerde zich van de kwetsende opmerkingen die een medewerker 
tegen een homoseksuele leerling had gemaakt. 
 
 



STUDIEPLANNER    vak: NLT   klas : 5 
tweede fase 

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

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

Sound Design 
H1 
 
 

§ 1.1 tm 1.3 opg 1-5 (sample) 
§ 1.4 tm 1.6 opg 6 
 
 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

H2 § 2.2 (samen) opg 7 samen 
 
§ 2.3 (blz 34: theorie samen, 
opg 10 en 13 samen), mkn tm 
opg 13 
 
§ 2.4 (blz 40: opg 14 samen), 
mkn tm opg 17 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

H2 
 

§ 2.5 (blz 44: opg 18 samen), 
mkn tm opg 18 
 
§ 2.6 (blz 46: opg  19, 23 
samen), mkn tm opg 20 
 
§ 2.6 (blz 46: opg  23 samen) 
mkn tm opg 24 

 ma: 
schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

H3 
 
 
 
 
 
H4 

§3.1 en 3.2 (blz 51: opg 25 
overslaan), mkn opg 26 
 

§3.3 (blz 58: theorie les 
opg/vraag 27 vervalt) 
 
§4.1 (blz 65: samen opg 28, 
30), mkn 28-30. 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

 Werken aan je presentatie 
 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

 Werken aan je presentatie  zo 20 sep – vr 25 
sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

 Presentaties   

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

 Presentaties  
 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

 Presentaties   

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 : 5e klas 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
Aantal lessen : 23 (cl2), 25 (cl6), 25 (cl7) 
Aantal slu  : 40 (ca. 4,5 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 met betrekking tot betrekking 
tot de hieronder omschreven stof toereikend zijn om toets T51 met (minimaal) voldoende 
resultaat af te leggen.  

 
Leerstofomschrijving 
De te behandelen en te bestuderen stof voor toets T51 bestaat uit:  
1. Nieuwe stof: Hoofdstuk 8 en 9§1 uit Chemie 6e editie, 5 vwo leerboek. 
2. Te herhalen stof: Hoofdstuk 3§1, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7§2 en §4 uit Chemie 6e 

editie, 4 vwo leerboek. 
 
Daarnaast moet je in deze periode, in tweetallen, met behulp van het programma Coach een 
praktische opdracht over de invloed van de concentratie op de reactiesnelheid uitvoeren. De 
uitvoering vindt buiten de lessen plaats onder begeleiding van mevrouw Bouman en meneer 
Klein. De beschrijving van de proef en de eisen voor het verslag staan in een apart 
document dat je binnenkort krijgt. Voor de uitvoering van de proef en het schrijven van het 
verslag zijn 8 slu gereserveerd. Het verslag moet uiterlijk dinsdag 6 oktober 2020 om 15.00 
uur zijn ingeleverd, de papieren versie in de mediatheek en de digitale versie op magister. 
 

Werkwijze 

Het is de bedoeling dat de leerstof op de volgende wijze wordt verwerkt: 
- het volgen van college-uren over de stof; 
- het bestuderen van de stof en het maken van opgaven over de stof; 
- het zelfstandig uitvoeren en uitwerken van practicumproeven.  
 
Er zijn per groep 3 lesuren per week. De klassikale lessen zullen worden gebruikt voor het 
toelichten van de stof en het uitvoeren van proeven. De overgebleven tijd in deze lessen is 
beschikbaar voor het maken van opgaven.  
De stof uit de studiewijzer die niet behandeld wordt in de klassikale lessen, zul je in je “eigen 
tijd” moeten verwerken. 
 

Toetsing 
Onderwerp Soort Vorm Duur  

(min) 
OR 
(weging) 

% SE Mee te nemen 
hulpmiddelen 

H3: §3.1, H4, H7: §7.2 en 
§7.4, H8 en H9: §9.1 
 
 
 
 
reactiesnelheid  

T 
 
 
 
 
 
PO 

s,i 
 
 
 
 
 
s,g 

90 
 
 
 
 
 
ca. 8 slu 

5 
 
 
 
 
 
2 

10 
 
 
 
 
 
4 

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

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: scheikunde klas : 5e 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 

§8.1 

 

§8.1: 2 t/m 4   

week 35 
24 t/m 28 aug 

§8.2 §8.2: 7 t/m 15   

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

§8.3 §8.3: 16 t/m 23  ma: 
schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

§8.4 §8.4: 25 t/m 36  ma: ’s middags 
absentiefotografie 
(Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

§8.5 

 

§8.5: 37 t/m 41 

 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

§8.6 §8.6: 1 t/m 20  zo 20 sep – vr 25 
sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

§9.1 

 

§9.1: 2 t/m 10 

 
Herh: 
§3.1: 2 t/m 6 

 

 

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

§9.2 

 
Herh:  
§3.1 

§9.2: 11 t/m 15 

 
Herh: 
§3.1: 2 t/m 6 

inleveren PO 
reactiesnelheid: 
di 6 okt 
15.00uur 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herh: 
H4 

§7.2+§7.4 

 
 
 
Voorbereiding op 
TW 

Herh: 
H4: §4.5: toepassing: 1 
t/m 23 (ev. Vbprw H4), 
§7.2: 4 t/m 7 

§7.4: 15 t/m 21 

 

  

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 : 5 
onderbouw 

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

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

Voorkennis  
7.1 Het vaasmodel 

2, 4, 6 
3, 4 & 5 

 di:klas 1 introductiedag 
wo t/m vr: klas 1 kamp 
(Heino) 

week 35 
24 t/m 28 aug 

7.1 Het vaasmodel 
 

7, 9, 12 & 13 
14, t/m 18 
21 t/m 24 
 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

7.2 De 
complementregel 

25 t/m 28 
29 t/m 32 
34 t/m 36 

 ma: schoolfotografie 
(Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

7.2 De 
complementregel 
7.3 Trekken met en 
zonder terugleggen 

38, 39 & 40 
43, 44, 46 & 47 
49, 52  

 ma: schoolfotografie 
(Westerlaan); 
’s middags 
absentiefotografie (Zoom)  

week 38 
14 t/m 18 sep 

7.3 Trekken met en 
zonder terugleggen 
1 les herhalen/DT  
1 les herhalen 
 
 

53 54 & 55 
 
DT1 t/m 4 
DT 5 t/m 9 
 

 ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

TOETS 
7.4 Toevalsvariabelen 
 
 
 

TOETS 
57, 59, 61 & 62 
64, 65 & 67 
 

Deze week: 
AT/deeltoets 
7.1 tm 7.3 

deze week klas 2 NaSk 
planetarium 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

K.1 Stelsels van 
lineaire vergelijkingen  
K.2 Ongelijkheden 
met twee variabelen 
 

2, 5 & 6  
7, 8 & 10 
 
12, 13, 14 15 
 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

K.2 Ongelijkheden 
met twee variabelen 
Herhalen 
Herhalen 

16 & 18 
DT H7 13 t/m 18 
DT K 1 t/m 7 

 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

Herhalen stof 
 

Herhalen stof 
 

 vr: 15.00 ob inhaal 
tussentijdse toetsen 

week 44 
26 t/m 30 okt toetsweek toetsweek 

Toetsweek 
Deel of 

totaaltoets 

vr: sportdag Jong 
Celeanum 

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

ma, di 
toetsweek 

di: klas 2 excursie 
spelcomputermuseum 
(Zwolle) 
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 : 5 
tweede fase 

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

 
Algemeen : 
 
Aantal lessen : 4 
Aantal slu  :  

 

Leerdoelen 
 
 
 
 
 
Leerstofomschrijving 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing 
 
 

onderwerp soort vorm Duur 
(min) 

OR 
(Weging) 

% SE mee te nemen 
hulpmiddelen 

Goniometrische 
functies 

Deeltoets 7.1 t/m 7.4  45 min  5%  
 

Meetkunde met 
coördinaten 

Deeltoets 7.5, 8.1 & 
8.2 

45 min  5%  

OF       

 Totaaltoets Hoofdstuk 7, 
paragraaf 
8.1 & 8.2 

90 min  10%  

 
 
 
 

 
Rooster :   
 Lees verder op de volgende pagina 



STUDIEPLANNER    vak: Wiskunde B  klas : 5 
tweede fase 

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

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

Voorkennis H7 
7.1 Eenheidscirkel 
en radiaal 

1 t/m 4 
2 t/m 4, 6 & 7 
9 t/m 13 

  

week 35 
24 t/m 28 aug 

7.1 Eenheidscirkel 
en radiaal 
7.2 Goniometrische 
vergelijkingen 

14, 15, 17 t/m 19 
 
21 t/m 24 
26 t/m 30 
31 t/m 36 

  

week 36 
31 aug t/m 4 sep 

7.3 Transformaties 
en functies 
 
7.4 Grafieken van 
goniometrische 
functies 

38 t/m 43 
44 t/m 48 
50 t/m 53 
55 t/m 59 

 ma: schoolfotografie (Zoom) 

week 37 
7 t/m 11 sep 

7.4 Grafieken van 
goniometrische 
functies 
DT 7.1 t/m 7.4 

61 t/m 65 
68 t/m 71 
 
Opgaven DT 

 ma: ’s middags 
absentiefotografie (Zoom) 

week 38 
14 t/m 18 sep 

Herhalen 
differentiëren klas 4 
Hoofdstuk 6 
6.4 Toppen en 
snijpunten 

 
 
34, 37, 46, 54 
63, 64, 67 
70, 72, 75, 76 
 

Deze week 
toets over 7.1 
t/m 7.4 

ma: roostervrij 

week 39 
21 t/m 25 sep 

7.5 Goniometrische 
functies 
differentiëren 

73 t/m 77 
78 t/m 82 

 zo 20 sep – vr 25 sep MEP 
Nederland 

week 40 
28 sep t/m 2 okt 

8.1 Lijnen en 
hoeken 

2 t/m 7 
10 t/m 14 
15 t/m 18 
20 t/m 22 

  

week 41 
5 okt t/m 9 okt 

8.2  24 t/m 26 
28 t/m 31 
32 t/m 34 
36 t/m 39 

 

 

week 42 
12 t/m 16 okt 

herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie  

week 43 
19 t/m 23 okt 

DT 7.5 
DT 8.1 & 8.2 

Opgaven DT 
Herhalen 
Oefentoets 

  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


