PROGRAMMA VOOR TOETSING ONDERBOUW
LEERJAAR 2 BASIS, KADER EN TL
Zuiderlicht College 2020-2021

PTO op het Zuiderlicht College
Op het Zuiderlicht College krijgen alle leerlingen in de onderbouw les volgens een programma van toetsing onderbouw (PTO). Dit programma stroomt door
in de bovenbouw en wordt aan het einde van het vierde leerjaar afgesloten (PTA).
In het PTO staat voor elk vak omschreven welke stof er behandeld wordt en welke soort toetsen er afgenomen worden. Op deze manier weten alle
leerlingen en ouders wat er in het schooljaar gedaan wordt en wat de verwachtingen zijn.

Doel van het PTO
De toetsen en opdrachten die leerlingen het gehele jaar maken vormen een ontwikkellijn. Door te kijken naar de cijfers en de prestaties kan er door het
docententeam gekeken worden op welk niveau de leerling kan doorstromen naar de bovenbouw.
Handig voor jou!
Het Programma van Toetsing Onderbouw is heel handig omdat je…
• Weet welke toetsen en opdrachten gegeven worden. Zo kan je een planning maken.
• Weet welke vakken je moeilijk vindt en misschien extra hulp nodig hebt.
• Weet goed hoe je voor een vak staat en zo je rapportcijfer kan uitrekenen.
• Weet of je een toets gemist hebt en dat je een afspraak met een docent moet maken om een
toets in te halen.
Per vak is er een PTO, hierin staat:
• wat je moet leren;
• wat je moet kunnen;
• hoe dit getoetst wordt en in welke periode;
• het aantal toetsen en de weging;
• op welke datum werkstukken, verslagen etc. ingeleverd moeten zijn.
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Periode indeling en toetsweken
Bij de rapportuitreiking is naast de leerling, ook altijd de ouder/verzorger aanwezig. Leerlingen bereiden het gesprek voor en nemen het woord. Wij
noemen dit een MOL gesprek, mentor ouder leerling gesprek. In periode 2 en 3 is er een toetsweek.
Gedurende 5 dagen, met tussendoor een weekend, krijgt een leerling maximaal 3 toetsen. In de middag heeft de leerling de tijd om te leren of staat er een
workshop op het programma.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de periode-indeling met toetsweken als volgt:
Toetsweek
Periode 1
Vanaf week 46
9 november t/m 13 november
Periode 2
Vanaf week 10
8 maart t/m 12 maart
Periode 3
Vanaf week 24
14 juni t/m 18 juni
Algemene afspraken over toetsen
- Een docent hoort de toetsen binnen 10 werkdagen nagekeken te hebben en in Magister te zetten.
- Toetsen worden opgegeven tijdens de les. De docent schrijft de datum en leerstof op het bord en in Magister. De leerlingen noteren een toets of
opdracht in de agenda.
- Een proefwerk wordt tenminste vijf schooldagen van tevoren opgegeven. Een kleine toets (SO) een dag van te voren.
- De dag na een vakantie van minimaal 5 schooldagen is toetsvrij. De eerste schooldag na kamp is ook toetsvrij.
- Een leerling mag twee proefwerken per schooldag krijgen.
- Leerlingen met dyslexie mogen maximaal 2 taaltoetsen per dag (incl. vaardigheidstoetsen).
- De toets moet klassikaal worden besproken direct nadat alle leerlingen de toets hebben gemaakt.
- Een leerling heeft het recht van inzage in een gemaakte toets. De normen van de beoordeling van een toets worden door de docent medegedeeld
en zo nodig toegelicht.
- De docent blijft eigenaar van de toets gedurende de hele onderbouw, tenzij de docent anders beslist.
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Inhalen van gemiste toetsen
Een gemist proefwerk of SO wordt door de leerling altijd ingehaald. Voor overige toetsen bepaalt de docent de noodzaak van inhalen. Echter een leerling
heeft altijd het recht een gemiste toets in te halen, mits een geldige reden voor afwezigheid. Dit wordt besproken met de docente en de LJC/ teamleider.
Procedure:
Bij de gemiste toets staat de code: INH in Magister.
De leerling meldt zich binnen een week bij de docent om een afspraak te maken voor het inhalen van de toets. Toetsen worden bij voorkeur ingehaald
aan het einde van de donderdagmiddag bij onderwijsassistent. Docenten kunnen in overleg met de leerling afwijken van deze tijd. De gemiste toets
moet voor het einde van de betrokken periode ingehaald zijn, mits haalbaar gezien de tijd.
Indien de leerling niet komt opdagen op de afgesproken tijd, zonder geldige reden, dan vervalt zijn recht op inhalen en zal in Magister een 1 worden
genoteerd.
Inhaal procedure op donderdagmiddag:
1. Docent spreekt met de leerling af op welke vrijdag de toets wordt ingehaald.
2. Docent legt toets in de INBAK in het kantoor bij mevrouw Slijkerman.
3. Leerling meldt zich bij juf Bruinsma op donderdag het 8e uur in lokaal F.
4. Onderwijsassistent legt de toetsen in de UITBAK en docent haalt de toetsen op.
Fraude
De sanctie bij het op heterdaad betrapt worden op welke vorm van fraude (bijvoorbeeld spieken) dan ook:
a. In eerste instantie is het aan de docent om hier per situatie op gepaste wijze mee om te gaan.
b. Andere optie: ongeldig verklaren van het gemaakte werk en eventueel in overleg met de mentor van de betrokken leerling een passende oplossing
zoeken.
c. Indien a of b niet tot een oplossing leidt, voorleggen aan de LJC/ teamleider.
Geschillen
Wie het niet eens is met de beoordeling van een toets, kan bezwaar aantekenen bij de docent.
Is de reactie van de docent niet bevredigend, dan beslist de LJC/ teamleider.
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Overgangsnormen
Voor de overgang is het eindcijfer bepalend. Het eerste rapportcijfer telt 1 keer mee, het tweede en derde rapport 2 keer. Het eindcijfer is het gemiddelde
van de cijfers van de drie rapportperiodes. De cijfers van alle rapportperiodes en het eindcijfer worden op het rapport vermeld.
Bij het bepalen van de bevordering wordt van de volgende overgangsmatrix uitgegaan:
Totaal
TEKORTPUNTEN
>5,0
5,0 – 3,5
< 3,0
Overgang

-

+/-

+

Hierin is:
Totaal aan tekortpunten is de som van het aantal tekortpunten in alle meetellende vakken lager dan een 6,0. Dus het cijfer 5,5 levert een tekortpunt op
van een 0,5, een 4,0 levert een tekort op van 2,0.
+ = bevorderd
+/- = bespreekgeval
= afgewezen
Bespreekzone
Voor leerjaar 1 naar leerjaar 2 geldt dat een leerling alle vakken gemiddeld minimaal een 6,0 staat.
Voor leerjaar 2 naar leerjaar 3 geldt dat een leerling voor zijn eindrapport voor de kernvakken NE, EN, M&M, WI/Rek, Bio/Verz minimaal 6.0 of hoger staat.
In het geval dat een leerling in de bespreekzone valt, wordt over het wel of niet bevorderen beslist door de rapportvergadering van aanwezige docenten
die lesgeven aan de leerling. De AMN resultaten kunnen mede bepalen of een leerling naar een volgend leerjaar kan. Via hoofdelijke stemming wordt bij
gewone meerderheid beslist nadat alle relevante informatie ter tafel is gekomen. Haalbaarheid van het volgende leerjaar is bij deze beslissing het
belangrijkste criterium. Indien de stemmen staken, zal er een revisievergadering belegd worden. De vergadering zal tenslotte een beslissing nemen.
Bijzondere situatie
In zeer bijzondere situaties kan, op voorstel van de mentor, zorgcoördinator en/of teamleider, van bovenstaande bevorderingsnorm afgeweken worden.
Dit voorstel wordt aan de vergadering van docenten van de bewuste leerling voorgelegd. Een beslissing hierover wordt genomen na hoofdelijke stemming
waarbij minstens 70% van de afwezige docenten het voorstel moet steunen.
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Haalt een leerling de bevorderingsnormen niet, zijn volgende opties mogelijk:
- doublure
- afstromen
- extra taken
Extra taken
Aan het einde van het schooljaar; de leerling wordt dan op grond van het maken van één of meerdere taken meegenomen naar het volgende leerjaar. De
mentor deelt de ouders mede dat de leerling in aanmerking komt voor het maken van taken. De taak dient in de week voor de vakantie voldoende te
worden gemaakt om over te gaan.
Mocht de leerling de taak niet naar behoren hebben gemaakt of niet op tijd hebben ingeleverd dan wordt alsnog besloten de leerling niet over te laten
gaan.
Doorstromen, opstromen en doubleren/afstromen
In alle gevallen kan van de bestaande norm worden afgeweken mits door de rapportvergadering grondig onderbouwd.
Doorstromen
Bij de doorstroom van leerlingen worden de overgangsnormen gehandhaafd zoals beschreven.
Opstromen
Heeft een leerling (in een basisklas) in leerjaar 2 voor zijn rapport voor de kernvakken NE, EN, M&M, WI/Rek, Bio/Verz, gemiddeld een 7,5 en geen
onvoldoendes in de overige vakken komt hij in aanmerking voor het opstromen naar een hoger niveau (kader). Daarbij wordt ook gekeken de AMN
resultaten en of de leerling over voldoende inzicht beschikt om een hoger niveau aan te kunnen. Bij de tweede rapportvergadering wordt een prognose
afgegeven (voor leerjaar 2 is dit een determinatiemoment) en de derde rapportvergadering beslist uiteindelijk over het opstromen. Voor opstromen naar
TL wordt ook het vak Frans meegenomen.
Doubleren/afstromen
Haalt een leerling de overgangsnorm niet, wordt in de rapportvergadering besproken of een doublure of afstromen naar een andere leerweg de beste
optie voor de leerling is.
Bij de tweede rapportvergadering wordt een prognose afgegeven en de derde rapportvergadering beslist uiteindelijk over het afstromen.
Maatwerk
Voorbeelden van maatwerk op het Zuiderlicht College:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versnellen
Vak op een hoger niveau
Extra opdrachten maken voor…….
Master Kunstklas
Extra vak
Iets praktisch in de school (kan ook in groepsverband).
Extra hulp voor een vak
Lager niveau
Minder tijd nodig hebben voor een vak
Anders……

Wij noemen dit: Zuiderlicht College, Zicht op Talent! Leerlingen kunnen gebruik maken van maatwerk door een aanvraag te doen bij het maatwerkloket.
De route voor het maatwerkloket staat uitlegt op de site van het Zuiderlicht College. Beslissingen voor maatwerk worden door het team genomen tijdens
rapportvergaderingen en leerling besprekingen.
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020- VAK: Nederlands
LEERJAAR EN LEERWEG
2021
Methode: Nieuw Nederlands 6e editie 2vmbo- Leerjaar 2 Basis
basis
1. Periode
2. Kerndoelen
3. Inhoud
4. Toetsvorm
5. Toetsduur
en toetsnummer

1.1

3/4/9

1.2

2/3/4/9

Leesvaardigheid
Schriftelijk
De leerling kan het onderwerp en de
deelonderwerpen van een korte tekst vinden.
De leerling kan de inleiding, het middenstuk en
het slot herkennen en hoofd- en bijzaken zien
in een tekst. De theorie op bladzijde 12 en 50
moet kunnen worden toegepast.
Toets taalverzorging en woordenschat
De leerling kan de betekenis van een onbekend Schriftelijk
woord vinden met behulp van de
aangeleerde woordraadstrategieën. De leerling
kan figuurlijk taalgebruik herkennen en
gebruiken. Hij kent de betekenis van alle
woorden uit de paragrafen woordenschat
hoofdstuk 1 en 2.
De leerling kan de persoonsvorm en het
onderwerp in een (samengestelde) zin vinden,
samengestelde zinnen herkennen met
bijbehorend voegwoord. Hij kan de
persoonsvorm tegenwoordige tijd en verleden
tijd goed spellen. De leerling gebruikt
leestekens (punt, uitroepteken, vraagteken,
komma’s, hoofdletters) op een juiste manier.
De theorie staat op bladzijde 28 t/m 45 en
bladzijde 66 t/m 83

PERIODE 1/2/3

6. Herkansing
Ja/nee

7. Weging

40 minuten

Nee

2x

40 minuten

Nee

1x

9

1.3

4/9

2.1

1/5/6/7/9/10

2.2

2.3

1/2/9

2/3/4/9

Toets Luistervaardigheid
De leerling kan een instructie bekijken en hier
vragen over beantwoorden (bladzijde 100).
Schriftelijk
De leerling kan naar een fictiewerk kijken en
zich inleven in de hoofdpersonen en de
verhaallijn volgen (bladzijde 24).
Praktijkopdracht: Dus zo doe je dat
Instructiefilm maken
De leerling maakt met een klasgenoot een
instructiefilm over een huishoudelijke klus.
Hierbij wordt er rekening gehouden met de
begrijpelijkheid van de video. De leerlingen
raadplegen hierbij verschillende bronnen. De
instructievideo wordt gepresenteerd in de klas.
De leerling kan relevante informatie opzoeken
(bladzijde 164), een instructie geven (bladzijde
102) en spreken voor publiek (bladzijde 216)
Toets Schrijfvaardigheid / LOB
De leerling kan een zakelijke e-mail aan de
afdelingsleider schrijven over de gekozen
keuzevakken. De theorie op bladzijde 172 moet Schriftelijk
worden toegepast. Verder wordt er gekeken
naar de eerder aangeboden regels rond
taalverzorging (zie theorieboek Nieuw
Nederlands).
Hoofdstuktoets over hoofdstuk 3+4 De leerling
kan samenhang in teksten ontdekken en weet
wat signaalwoorden zijn. Ook leert hij over
feiten, meningen en argumenten. Ook weet hij Schriftelijk
wat voor-en achtervoegsels zijn. Hij kan
lidwoorden en zelfstandige naamwoorden
herkennen. Hij weet hoe
hij werkwoorden moet spellen en weten wat
verwijswoorden zijn. Ook moet hij weten hoe je
verkleinwoorden maakt van zelfstandige

40 minuten

Nee

1x

NVT (deadline
afspreken)

Nee

1x
(beoordeling klas
en docent en
zelfreflectie
(leerling
omschrijft hoe
vond je dat het
ging?)

40 minuten

Nee

40 minuten

Nee

1x

2x
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naamwoorden. De theorie staat op
bladzijde 88, 104-121, 126 en 142-159.

3.1

3.2

3.3

1 t/m 10

3/4/9

2/3/4/9

Fictiedossier
Dossier
De leerling kan verschillende fictiewerken
herkennen en verschillende opdrachten daarbij
maken. De leerling leert zich inleven in een
ander persoon, wat genres zijn, rijm en strofes
zijn. De leerling kan een hoofdpersoon
omschrijven aan de hand van
karaktereigenschappen. De leerling herkent
vertelperspectief en kan de sfeer van een
fictiewerk omschrijven. Alle opdrachten zullen
aansluiten bij het thema Problemen
Zie Magister voor de opdrachten.
Toets Leesvaardigheid
De leerling kan de betrouwbaarheid van een
tekst beoordelen met behulp van de bron en
het doel. De theorie op bladzijde 164 moet
worden toegepast. Ook al de eerdere
paragrafen Lezen uit het boek Nieuw
Nederlands moet kunnen worden toegepast.

Schriftelijk

Toets taalverzorging en woordenschat H5
De leerling leert achter de betekenis te komen
van een onbekend woord door naar de
samenstelling te kijken. Hij kent de betekenis
van alle woorden uit de paragraaf
woordenschat van hoofdstuk 5. Hij weet wat Schriftelijk
bijvoeglijke naamwoorden zijn, weet hoe je
lastige werkwoorden spelt en kent de trappen
van vergelijking. De theorie staat op bladzijde
180 t/m 197.

NVT (deadline
afspreken)

Nee

Voldoende/
Onvoldoende

40 minuten

Nee

2x

40 minuten

Nee

1x

11

Verslag
Een leerling schrijft een verslag n.a.v. een uitje,
georganiseerd door de sectie Nederlands.
3.4

1/2/4/9

Schriftelijk

NVT (deadline
afspreken)

Nee

1x

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
Periode 1 telt 1x mee.
Periode 2 en 3 tellen 3 x mee. Eindcijfer is het gemiddelde van de 3 perioden samen.
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021 VAK: Nederlands

LEERJAAR EN LEERWEG

PERIODE 1/2/3

Methode: Nieuw Nederlands
6e editie 2vmbo-kgt
3. Inhoud

Leerjaar 2 Kader
4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Herkansing
Ja/nee

7. Weging

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

1.1

3/4/9

Leesvaardigheid
De leerling kan het onderwerp en de
deelonderwerpen van een korte tekst
vinden. De leerling kan de inleiding, het
middenstuk en het slot herkennen en
hoofd- en bijzaken zien in een tekst. De
theorie op bladzijde 12 en 38 moet
kunnen worden toegepast.

Schriftelijk

40 minuten

Nee

2x

1.2

2/3/4/9

Toets taalverzorging en woordenschat
Schriftelijk
De leerling kan de betekenis van een
onbekend woord vinden met behulp van
de aangeleerde woordraadstrategieën. De
leerling kan figuurlijk taalgebruik
herkennen en gebruiken. Hij kent de
betekenis van alle woorden uit de
paragrafen woordenschat hoofdstuk 1 en
2.
De leerling kan de persoonsvorm en het
onderwerp en het gezegde in een
(samengestelde) zin vinden,
samengestelde zinnen herkennen met
bijbehorend voegwoord. Hij kan de
persoonsvorm tegenwoordige tijd en
verleden tijd goed spellen. De leerling kan
werkwoorden, zelfstandig naamwoorden,
bijvoeglijknaamwoorden, lidwoorden en
voorzetsels benoemen. De leerling
gebruikt leestekens (punt, uitroepteken,

40 minuten

Nee

1x
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vraagteken, komma’s, hoofdletters) op
een juiste manier. De theorie staat op
bladzijde 24 t/m 33 en bladzijde 50 t/m
59.

1.3

4/9

2.1

1/5/6/7/9/10

2.2

1/2/9

Toets Luistervaardigheid
De leerling kan een instructie bekijken en Schriftelijk
hier vragen over beantwoorden
(bladzijde 72).
De leerling kan naar een fictiewerk kijken
en zich inleven in de hoofdpersonen en de
verhaallijn volgen (bladzijde 20).
Praktijkopdracht: Dus zo doe je dat
Instructiefilm maken
De leerling maakt met een klasgenoot een
instructiefilm over de theorie van een
paragraaf uit het boek Nieuw Nederlands.
Hierbij wordt er rekening gehouden met
de begrijpelijkheid van de video. De
leerlingen raadplegen hierbij verschillende
bronnen. De instructievideo wordt
gepresenteerd in de klas.
De leerling kan relevante informatie
opzoeken (bladzijde 116), een instructie
geven (bladzijde 74) en spreken voor
publiek (bladzijde 148)
Toets Schrijfvaardigheid / LOB
De leerling kan een zakelijke e-mail aan de Schriftelijk
afdelingsleider schrijven over de gekozen
keuzevakken. De theorie op bladzijde
122 moet worden toegepast. Verder
wordt er gekeken naar de eerder
aangeboden regels rond taalverzorging
(zie theorieboek Nieuw Nederlands).

40 minuten

Nee

1x

NVT (deadline
afspreken)

Nee

1x
(beoordeling klas
en docent en
zelfreflectie
(leerling
omschrijft hoe
vond je dat het
ging?)

40 minuten

Nee

1x
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2.3

2/3/4/9

3.1

1 t/m 10

3.2

3/4/9

Hoofdstuktoets over hoofdstuk 3+4 De
leerling kan samenhang in teksten
Schriftelijk
ontdekken en weet wat signaalwoorden
zijn. Ook leert hij over feiten, meningen en
argumenten. Ook weet hij wat voor-en
achtervoegsels zijn. Hij kan het lijdend en
meewerkend voorwerp benoemen.
Hij weet wat verwijswoorden zijn. Ook
moet hij weten hoe je verkleinwoorden
maakt van zelfstandige naamwoorden en
voltooid deelwoorden gespeld worden. De
theorie staat op bladzijde 64, 7685, 90 en 102-111.
Fictiedossier
Dossier
De leerling kan verschillende fictiewerken
herkennen en verschillende opdrachten
daarbij maken. De leerling leert zich
inleven in een ander persoon, wat genres
zijn, rijm en strofes zijn. De leerling kan
een hoofdpersoon omschrijven aan de
hand van karaktereigenschappen. De
leerling herkent vertelperspectief en kan
de sfeer van een fictiewerk omschrijven.
Alle opdrachten zullen aansluiten bij het
thema Problemen
Zie Magister voor de opdrachten.
Toets Leesvaardigheid
De leerling kan de betrouwbaarheid van Schriftelijk
een tekst beoordelen met behulp van de
bron en het doel. De theorie op bladzijde
116 moet worden toegepast. Ook al de
eerdere paragrafen Lezen uit het boek
Nieuw Nederlands moet kunnen worden
toegepast.

2x

40 minuten

Nee

NVT (deadline
afspreken)

Nee

Voldoende/
Onvoldoende

40 minuten

Nee

2x
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3.3

3.4

2/3/4/9

1/2/4/9

Toets taalverzorging en woordenschat H5
De leerling leert achter de betekenis te
Schriftelijk
komen van een onbekend woord door
naar de samenstelling te kijken. Hij kent de
betekenis van alle woorden uit de
paragraaf woordenschat van hoofdstuk 5.
De leerling kan bijwoordelijke
bepalingen vinden in een zin. De
leerling kan lastige werkwoorden spellen.
Ook kan hij de trappen van vergelijking
gebruiken in combinatie met als en dan.
De theorie staat op bladzijde 128 t/m 137
Verslag
Een leerling schrijft een verslag n.a.v. een
uitje, georganiseerd door de sectie
Nederlands.

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
Periode 1 telt 1x mee.
Periode 2 en 3 tellen 3 x mee. Eindcijfer is het gemiddelde van de 3 perioden samen.

Schriftelijk

40 minuten

Nee

1x

NVT (deadline
afspreken)

Nee

1x
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021

VAK: Nederlands

LEERJAAR EN LEERWEG

PERIODE 1/2/3

Methode: Nieuw Nederlands
6e editie 2vmbo-t/havo
3. Inhoud

Leerjaar 2 Theoretisch
4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Herkansing
Ja/nee

7. Weging

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

1.1

3/4/9

Leesvaardigheid
De leerling kan het onderwerp en de
deelonderwerpen van een korte tekst
vinden. De leerling kan de inleiding, het
middenstuk en het slot herkennen en
hoofd- en bijzaken zien in een tekst. De
theorie op bladzijde 12 en 38 moet
kunnen worden toegepast.

Schriftelijk

40 minuten

Nee

2x

1.2

2/3/4/9

Toets taalverzorging en woordenschat
Schriftelijk
De leerling kan de betekenis van een
onbekend woord vinden met behulp van
de aangeleerde woordraadstrategieën. De
leerling kan figuurlijk taalgebruik
herkennen en gebruiken. Hij kent de
betekenis van alle woorden uit de
paragrafen woordenschat hoofdstuk 1 en
2.
De leerling kan de persoonvorm en het
onderwerp in een (samengestelde) zin
vinden, samengestelde zinnen herkennen
met bijbehorend voegwoord. Hij kan de
persoonsvorm tegenwoordige tijd en
verleden tijd goed spellen. Hij kent
verscheidene woordsoorten. De leerling
gebruikt leestekens (punt, uitroepteken,
vraagteken, komma’s, hoofdletters) op
een juiste manier.

40 minuten

Nee

1x
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De theorie staat op bladzijde 24 t/m 33 en
bladzijde 50 t/m 59

1.3

4/9

2.1

1/5/6/7/9/10

2.2

2.3

1/2/9

2/3/4/9

Toets Luistervaardigheid
De leerling kan een instructie bekijken en
hier vragen over beantwoorden
(bladzijde 72).
Schriftelijk
De leerling kan naar een fictiewerk kijken
en zich inleven in de hoofdpersonen en de
verhaallijn volgen. (bladzijde 20)
Praktijkopdracht: Zo doe je het groen
Instructiefilm maken
De leerling maakt met een klasgenoot een
instructiefilm over energie besparen.
Hierbij wordt er rekening gehouden met
de begrijpelijkheid van de video. De
leerlingen raadplegen hierbij verschillende
bronnen. De instructievideo wordt
gepresenteerd in de klas.
De leerling kan relevante informatie
opzoeken (bladzijde 116), een instructie
geven (bladzijde 74) en spreken voor
publiek (bladzijde 148)
Toets Schrijfvaardigheid / LOB
De leerling kan een zakelijke e-mail aan de
afdelingsleider schrijven over de gekozen Schriftelijk
keuzevakken. De theorie op bladzijde 122
moet worden toegepast. Verder wordt er
gekeken naar de eerder aangeboden
regels rond taalverzorging (zie theorieboek
Nieuw Nederlands).
Hoofdstuktoets over hoofdstuk 3+4 De
leerling kan samenhang in teksten
ontdekken en weet wat signaalwoorden

Schriftelijk

40 minuten

Nee

1x

NVT (deadline
afspreken)

Nee

1x
(beoordeling klas
en docent en
zelfreflectie
(leerling
omschrijft hoe
vond je dat het
ging?)

40 minuten

Nee

40 minuten

Nee

1x

2x
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3.1

1 t/m 10

3.2

3/4/9

3.3

2/3/4/9

zijn. Ook leert hij over feiten, meningen en
argumenten. Ook weet hij wat voor-en
achtervoegsels zijn en vaste vergelijkingen.
Hij kan het gezegde, het lijdend en
meewerkend voorwerp benoemen. Hij
weet wat verwijswoorden zijn. Hij weet
hoe voltooid deelwoorden en lastige
werkwoordsvormen gespeld worden. De
theorie staat op bladzijde 64, 76-85, 90 en
102-111.
Fictiedossier
Dossier
De leerling kan verschillende fictiewerken
herkennen en verschillende opdrachten
daarbij maken. De leerling leert zich
inleven in een ander persoon, wat genres
zijn, rijm en strofes zijn. De leerling kan
een hoofdpersoon omschrijven aan de
hand van karaktereigenschappen. De
leerling herkent vertelperspectief en kan
de sfeer van een fictiewerk omschrijven.
Alle opdrachten zullen aansluiten bij het
thema Problemen
Zie Magister voor de opdrachten.
Toets Leesvaardigheid
De leerling kan de betrouwbaarheid van Schriftelijk
een tekst beoordelen met behulp van de
bron en het doel. De theorie op bladzijde
116 moet worden toegepast. Ook al de
eerdere paragrafen Lezen uit het boek
Nieuw Nederlands moet kunnen worden
toegepast.
Toets taalverzorging en woordenschat H5
De leerling leert achter de betekenis te
Schriftelijk
komen van een onbekend woord door
naar de samenstelling te kijken. Hij kent de

NVT (deadline
afspreken)

Nee

Voldoende/
Onvoldoende

40 minuten

Nee

2x

40 minuten

Nee

1x
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betekenis van alle woorden uit de
paragraaf woordenschat van hoofdstuk 5.
De leerling kan de bijwoordelijke bepaling
vinden in een zin. De leerling kan
verkleinwoorden goed spellen. Ook kan hij
de trappen van vergelijking gebruiken in
combinatie met als en dan. De theorie
staat op bladzijde 128 t/m 137.

Verslag
Een leerling schrijft een verslag n.a.v. een
uitje, georganiseerd door de sectie
Nederlands.

3.4
1/2/4/9
8. BEREKENING CIJFER (PTO):
Periode 1 telt 1x mee.
Periode 2 en 3 tellen 3 x mee. Eindcijfer is het gemiddelde van de 3 perioden samen.

Schriftelijk

NVT

Nee

1x
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: BASIS/KADER

PERIODE: 1

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

6.HERKANSIN 7.WEGING
G

EN-1-1

12

Vocabularytoets Unit 1-2
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende
spelling.

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslecte
n

1x

EN-1-2

11, 12,
Unittoets 1-2
PW
13, 14, 15, 16, De leerling kan:
17, 18
- de present tense, de vervoeging van to do in the present tense,
de past tense van regular verbs, reflexive pronouns, de present continuous tense en de
lidwoorden a-an toepassen.
- dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst en zich een idee vormen van de inhoud van een
korte tekst,
-groeten en afscheid nemen, informatie over zichzelf geven, de weg vragen/wijzen en praten
over gezondheidskwesties.

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslecte
n

2x

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslecte
n

1x

EN-1-3

11

Listeningtoets 1-3
De leerling kan in korte, duidelijk gesproken teksten namen, getallen en bekende woorden
verstaan, korte, eenvoudige waarschuwingen en in vertrouwde situaties korte, eenvoudige
feitelijke informatie begrijpen.

SO

8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-1-1 + EN-1-2 + EN-1-2 + EN-1-3
4
*Periode 1 telt 1x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: BASIS/KADER

PERIODE: 2

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

6.HERKANSIN 7.WEGIN
G
G

EN-2-1

13, 14,17

Readingtoets unit 1-3:
De leerling kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst, zich een idee vormen van de inhoud
van een korte tekst en kan eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet
lezen.

SO

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

EN-2-2

12

Vocabularytoets Unit 3- 4
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende s
pelling.

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

2x

11, 12, 13, 15, Unittoets 3-4
16, 17, 18
De leerling kan:
-aanwijzende voornaamwoorden, the past tense, the present perfect tense,
question words, adverbs en tag questions toepassen.
-eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet lezen en in informatieve
teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen.
-vragen stellen/ beantwoorden op een beleefde manier, om een mening/informatie vragen/
een mening/informatie geven.
8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-2-1 + EN-2-2 + EN-2-3 + EN-2-3
4
EN-2-3

PW

*Periode 2 telt 2x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: BASIS/KADER

PERIODE: 3

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

Vocabularytoets Unit 5-6
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende s
pelling.

EN-3-1

12

EN-3-2

11,12,13,14,15 Fiction
De leerling kan middels een powerpoint/ prezi verhaalelementen van
een lovestorybook aangeven.

11, 12, 13, 15, Unittoets 5-6
16, 17, 18
De leerling kan:
-het gebruik van can/could, de meervoudsvormen, de
past tense van regular and irregular verbs, de wordorder place before time, de present
perfect tense en the future tense toepassen.
-korte, beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen en eenvoudige goed
gestructureerde instructies begrijpen.
-iemand geruststellen, zich verontschuldigen, (op) een voorstel reageren/doen, een dier
beschrijven, naar/over de tijd vragen/ praten.
8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-3-1 + EN-3-2 + EN-3-3 + EN-3-3
4
EN-3-3

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

Mondeling

PW

6.HERKANSIN 7.WEGIN
G
G

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

15 min per groep Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

40 min
*+10 min
Nee
verlenging dyslect
en

2x

*Periode 3 telt 2x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: KGT

PERIODE: 1

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

Vocabularytoets Unit 1-2
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende
spelling.

EN-1-1

12

EN-1-2

11, 12,
Unittoets 1-2
13, 14, 15, 16, De leerling kan:
17, 18
- de present tense, to do in de present en past tense in vragen en ontkenningen, de
past tense van irregular/regular verbs, het gebruik van some/any/ reflexive pronouns, de
present perfect tense en irregular verbs toepassen.
-specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal, eenvoudige
teksten, alledaagse borden en mededelingen.
- praten over persoonlijke ervaringen, iemand de weg vragen/wijzen, instructie/informatie
geven, mening geven/vragen, een mededeling doen, informatie geven.

6.HERKANSIN 7.WEGING
G

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslecte
n

1x

PW

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslecte
n

2x

SO

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslecte
n

1x

Listeningtoets 1-3
De leerling kan een korte uitleg, eenvoudige feitelijke informatie begrijpen en de
hoofdpunten van nieuwsberichten herkennen.
EN-1-3

11

8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-1-1 + EN-1-2 + EN-1-2 + EN-1-3
4
*Periode 1 telt 1x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: KGT

PERIODE: 2

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

6.HERKANSIN 7.WEGIN
G
G

EN-2-1

13, 14,17

Readingtoets unit 1-3:
De leerling kan:
- specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal en eenvoudige
teksten.
-alledaagse borden, mededelingen en eenvoudige advertenties met weinig afkortingen
begrijpen.

SO

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

EN-2-2

12

Vocabularytoets Unit 3- 4
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende s
pelling.

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

11, 12, 13, 15, Unittoets 3-4
PW
16, 17, 18
De leerling kan:
-aanwijzende- en bezittelijke voornaamwoorden, de lidwoorden a-an, de present -,
present continuous- en present perfect tense,
tag questions, questions words en adverbs toepassen.
- eenvoudige advertenties met weinig afkortingen, de hoofdlijn van eenvoudige teksten in een
tijdschrift/ krant/website begrijpen.
- vragen stellen/antwoorden op een beleefde manier, mening geven/ vragen, een mededeling
doen, informatie geven/vragen, eens/oneens zijn met iemand.
8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-2-1 + EN-2-2 + EN-2-3 + EN-2-3
4

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

2x

EN-2-3

*Periode 2 telt 2x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: KGT

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

PERIODE: 3

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

Vocabularytoets Unit 5-6
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende s
pelling.

EN-3-1

12

EN-3-2

11,12,13,14,15 Fiction
De leerling kan middels een powerpoint/ prezi verhaalelementen van
een lovestorybook aangeven.

11, 12, 13, 15, Unittoets 5-6
16, 17, 18
De leerling kan:
-de woordvolgorde plaats voor tijd, de future tense, de present perfect-, past- en de
past continuous tense, alle meervoudsvormen en het gebruik
van can/could/ be able to/ be allowed to/ have to/ should/must toepassen.
- korte, beschrijvende teksten, eenvoudige brief, email of fax begrijpen.
- iemand geruststellen, zich verontschuldigen, advies vragen/geven, iets beschrijven, (op) een
voorstel doen/ reageren, de tijd aangeven en vertellen hoe iets gedaan wordt.
8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-3-1 + EN-3-2 + EN-3-3 + EN-3-3
4
EN-3-3

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

Mondeling

PW

6.HERKANSIN 7.WEGIN
G
G

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

15 min per groep Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

40 min
*+10 min
Nee
verlenging dyslect
en

2x

*Periode 3 telt 2x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: TL

PERIODE: 1

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

6.HERKANSIN 7.WEGIN
G
G

EN-1-1

12

Vocabularytoets Unit 1-2
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende s
pelling.

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

EN-1-2

11, 12, 13, 14, Unittoets 1-2
PW
15, 16, 17, 18 De leerling kan:
- de present-, present continuous-, past-en present perfect tense, irregular verbs, de genetive,
bezittelijke voornaamwoorden en reflexive pronouns toepassen.
- een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax en korte, beschrijvende teksten over vertrouwde
onderwerpen begrijpen.
- praten over persoonlijke ervaringen, instructies geven, de weg vragen/richting geven, afspraak
maken, praten over het probleem.

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

2x

EN-1-3

11

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

Listeningtoets 1-3
De leerling kan bepalen waar een langzaam gesproken gesprek over gaat, kan aanwijzingen over SO
de werking van apparaten en een korte uitleg begrijpen.

8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-1-1 + EN-1-2 + EN-1-2 + EN-1-3
4
*Periode 1 telt 1x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: TL

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN 2. KERNDOELE 3. INHOUD
TOETSNUMME N
R

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)

EN-2-1

13, 14,17

EN-2-2

12

PERIODE: 2

Readingtoets unit 1-3:
De leerling kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax, korte, beschrijvende teksten over
vertrouwde onderwerpen en eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen.

SO

Vocabularytoets Unit 3- 4
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen en kent de bijbehorende s SO
pelling.

Unittoets 3-4
11, 12, 13, 15, De leerling kan:
16, 17, 18
- aanwijzende voornaamwoorden, het gebruik van some/any/all/every/ each/if/when,
question words, adverbs, tag questions en de present perfect tense toepassen.
- eenvoudige advertenties met weinig afkortingen, een korte, eenvoudige
standaardbrief/circulaire begrijpen.
- vragen stellen/antwoorden op een beleefde manier, mening geven/ vragen, een voorstel
doen, informatie geven/vragen, eens/oneens zijn met iemand.
8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-2-1 + EN-2-2 + EN-2-3 + EN-2-3
4
EN-2-3

4.TOETSVOR 5.TOETSDUUR
M

PW

6.HERKANSIN 7.WEGIN
G
G

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

30 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

1x

40 min
Nee
*+10 min
verlenging dyslect
en

2x

*Periode 2 telt 2x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2

LEERWEG: TL

VAK: ENGELS
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2. KERNDOELEN

EN-3-1

12

EN-3-2

11,12,13,14,15

PERIODE: 3

METHODE: All Right BK 2e editie (Malmberg)
3. INHOUD

5.TOETSDUUR

6.HERKANSING

7.WEGING

Vocabularytoets Unit 5-6
SO
De leerling kan Engelse woorden herkennen, begrijpen en toepassen
en kent de bijbehorende spelling.

30 min
*+10 min
verlenging
dyslecten

Nee

1x

Fiction
De leerling kan middels een powerpoint/ prezi
verhaalelementen met behulp van een lovestorybook aangeven.

15 min per groep Nee
*+10 min
verlenging
dyslecten

1x

Unittoets 5-6
De leerling kan:
- bijwoorden, woordvolgorde plaats voor tijd, de future tense, de
present perfect-, past- en de past continuous tense, alle
meervoudsvormen en het gebruik van can/could/ be able to/ be
allowed to/ have to/ should/must toepassen.
- specifieke informatie vinden en eenvoudig, alledaags materiaal,
hoofdthema en argumenten in eenvoudige teksten in tijdschriften,
kranten of op internet begrijpen.
- iemand geruststellen, zich verontschuldigen, toestemming
vragen/advies geven, (op) een voorstel doen/ reageren, de tijd
aangeven en vertellen hoe iets gedaan wordt.
8. BEREKENING RAPPORTCIJFER: EN-3-1 + EN-3-2 + EN-3-3 + EN-3-3
EN-3-3

11, 12, 13, 15, 16,
17, 18

4.TOETSVORM

Mondeling

PW

40 min
*+10 min
verlenging
dyslecten

Nee

2x

*Periode 3 telt 2x mee.
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
2. Kerndoelen
en toetsnummer

1.1

Domein Getallen 1F
niveau

2.1

Domein Verhoudingen
1F niveau

VAK: Rekenen/Wiskunde

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB

Methode: Snappet
3. Inhoud

4. Toetsvorm

• De leerling leert de waarde van een cijfer in
een getal tot 1.000.000 kennen
• De leerling leert getallen tot 1 miljoen
ongeveer op de getallenlijn te plaatsen
• De leerling leert getallen tot 1 miljoen
afronden
• De leerling leert deelsommen maken met
grote(re) getallen
• De leerling leert delen door tientallen,
honderdtallen en duizendtallen
• De leerling leert schattend rekenen in
verschillende situaties
• De leerling leert schattend vermenigvuldigen
met een geheel getal en een kommagetal
• De leerling leert optellen en aftrekken met
getallen tot 10.000 en groter dan 10.000
• De leerling leert vermenigvuldigen met
grote(re) getallen
• De leerling leert veelvoorkomende breuken
te plaatsen op de getallenlijn
• De leerling leert breuken vereenvoudigen
(kaal en in context)
• De leerling leert een verhoudingstabel
maken
• De leerling leert eenvoudige verhoudingen
omzetten naar een percentage
• De leerling leert eenvoudige breuken
omzetten naar percentages

5. Toetsduur

PERIODE 1/2/3
6. Herkansing

7. Weging

Handelingsdeel
Gehele periode
voor de lessen
in Snappet.
Gedurende de
periode werken de
leerlingen aan de
opdrachten van de
digitale lessen.

Nee

Voldoende of onvoldoende.

Handelingsdeel
Gehele periode
voor de lessen
in Snappet.
Gedurende de
periode werken de
leerlingen aan de
opdrachten van de
digitale lessen.

Nee

Voldoende of onvoldoende

30

Kerndoel 19, 21, 22,
23, 25 en 27 van
rekenen/wiskunde
Domein Meten &
Meetkunde en Domein
Verbanden 1F niveau
3.1

3.2

3.3

Kerndoel 19, 21, 23,
24, 25, 26 en 27 van
rekenen/wiskunde

• De leerling leert van breuken het
kommagetal kennen en andersom
• De leerling leert breuken omzetten naar een
kommagetal en andersom
• De leerling leert breuken, kommagetallen,
verhoudingen en percentages in elkaar omzetten
• De leerling leert rekenen met procenten
• De leerling leert over gegevens van statistiek,
door middel van een lijndiagram, cirkeldiagram,
staafdiagram, beelddiagram en turftabellen
• De leerling leert over centrummaten
• De leerling leert de eigenschappen en namen Praktische
opdracht voor
van vlakke figuren
vaardigheden van
• De leerling leert hoeken berekenen in
wiskunde
driehoeken en vierhoeken
• De leerling leert alle inhoudsmaten in elkaar onderdelen. De
leerlingen maken 50 minuten
omzetten
opdrachten met
• De leerling leert de omtrek berekenen
• De leerling leert alle lengtematen in elkaar vlakke figuren en
het berekenen van
omzetten
hoeken.
• De leerling leert de belangrijkste kubieke
De leerlingen
maten omrekenen
• De leerling leert oppervlakte met de formule maken ook een
opdracht over
50 minuten
berekenen
formules
en
• De leerling leert de oppervlakte van
grafieken.
driehoeken en vierhoeken berekenen
• De leerling leert rekenen met een
vergrotingsfactor
• De leerling leert over modellen/kaarten en
schaal
• De leerling leert de echte lengte van iets
berekenen met een schaallijn
• De leerling leert de echte lengte berekenen
met een formele schaalaanduiding (1:100)
• De leerling leert berekeningen maken en
conclusies trekken op basis van grafieken

Handelingsdeel
voor de lessen
in Snappet.
Gehele periode
Gedurende de
periode werken de
leerlingen aan de
opdrachten van de
digitale lessen.

Nee

2x

Nee

2x

Nee

Voldoende of onvoldoende
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8. BEREKENING CIJFER (PTO):

• De leerling leert complexere patronen
herkennen en afmaken
• De leerling leert rekenen met de
rekenvolgorde
• De leerlingen leert rekenen met formules en
formules vergelijken
• De leerling leert met formules tabellen en
grafieken maken en leert gegevens af te leiden uit
tabellen en grafieken

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

WI 1.1

VAK: Wiskune

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

Methode:
2. Kerndoelen
3. Inhoud
4. Toetsvorm
Zie kerndoelen van het Wat moet een leerling kunnen, dus
Mondeling, spreekbeurt,
vo*
leerdoelen omschrijven. De inhoud is dus praktische opdracht,
nooit een indicatie naar een hoofdstuk van proefwerk etc.
een boek.

Kerndoel 19, 20, 21,
23, 24 en 26 van
wiskunde

Hoofdonderwerp Meten en
Proefwerk
Meetkunde (daarbij horen de
hoofdstukken; 1 Vlakke figuren en 3
Oppervlakte)
·
De leerling leert passende wiskunde
taal te gebruiken voor het ordenen van
het eigen denken en voor uitleg aan
anderen en leert de wiskunde taal van
anderen te begrijpen
·
De leerling leert alleen en in
samenwerking met anderen in praktische
situaties wiskunde te herkennen en te
gebruiken om problemen op te lossen.
·
De leerling leert een wiskundige
argumentatie op te zetten en te
onderscheiden van meningen en
beweringen en leert daarbij met respect
voor ieders denkwijze wiskundige kritiek
te geven en te krijgen.
·
De leerling leert exact en schattend
rekenen en redeneren op basis van inzicht
in nauwkeurigheid, orde van grootte en
marges die in een gegeven situatie
passend zijn.
·
De leerling leert meten, leert
structuur en samenhang doorzien van het

PERIODE 1/2/3

5. Toetsduur
6. Herkansing
Bij 1 lesuur 40 min
Ja/nee
regulier +10 min
verlenging dyslecten
Bij een blokuur 80 min
regulier en 20 min
verlenging dyslecten

7. Weging
1 of 2 keer, geen
percentages

50 min

2

Ja
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metriek stelsel en leert rekenen met
maten voor grootheden die gangbaar zijn
in relevante toepassingen.
·
De leerling leert te werken met platte
en ruimtelijke vormen en structuren, leert
daarvan afbeeldingen te maken en deze te
interpreteren en leert met hun
eigenschappen en afmetingen te rekenen
en redeneren

WI 1.2

Kerndoel 19, 20, 21,
23, 24 en 26 van
wiskunde

WI 2.1

Kerndoel 19, 20, 21,
22, 23 en 25 van
wiskunde

WI 2.2

Kerndoel 19, 20, 21,
25 van wiskunde

Hoofdonderwerp Meten en
Meetkunde (daarbij horen de
hoofdstukken;
5 Pythagoras

Proefwerk

50 min

Nee

1

Hoofdonderwerp Algebra (daarbij horen Proefwerk
de hoofdstukken; H2 Formules eb
Vergelijkingen en H7 Formules en
grafieken)
·
De leerling leert exact en schattend
rekenen en redeneren op basis van inzicht
in nauwkeurigheid, orde van grootte en
marges die in een gegeven situatie
passend zijn.
·
De leerling leert informele notaties,
schematische voorstellingen, tabellen,
grafieken en formules te gebruiken om
greep te krijgen op verbanden tussen
grootheden en variabelen.

50 min

Ja

2

50 min

Nee

1

Hoofdonderwerp Statistiek (daarbij hoort
hoofdstuk 4 Statistiek)
Proefwerk
Zie boven
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WI 3.1

Kerndoel 19, 20, 21,
23, 24 en 26 van
wiskunde

Hoofdonderwerp Meetkunde (daarbij
horen de hoofdstukken; 6 Vergroten en Proefwerk
verkleinen en H8 Ruimtefiguren)
·
De leerling leert meten, leert
structuur en samenhang doorzien van het
metriek stelsel en leert rekenen met
maten voor grootheden die gangbaar zijn
in relevante toepassingen.
·
De leerling leert te werken met platte
en ruimtelijke vormen en structuren, leert
daarvan afbeeldingen te maken en deze te
interpreteren en leert met hun
eigenschappen en afmetingen te rekenen
en redeneren

50 min

Ja

2

50 min

Ja

G/V/O

LOB-opdracht Wiskunde in de praktijk
HET RESTAURANT
Handelingsdeel
8. BEREKENING CIJFER (PTO):
(Cijfer 1.1 x 2) + (Cijfer 1.2 x 1) + (Cijfer 2.1 x 2) + (Cijfer 2.2 x 1) + (Cijfer 3.1 x 2)= jaartotaal : 8 = eindcijfer jaar 2
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwis
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PROGRAMMA VAN
TOETSING 2020-2021
1. Periode
2. Kerndoelen
en toetsnummer

1.1

Domein Getallen
1F niveau

2.1

Domein
Verhoudingen 1F
niveau

VAK: Rekenen

LEERJAAR 2 EN LEERWEG TL

Methode: Snappet
3. Inhoud

4. Toetsvorm

• De leerling leert de waarde van een cijfer in een
getal tot 1.000.000 kennen
• De leerling leert getallen tot 1 miljoen ongeveer
op de getallenlijn te plaatsen
• De leerling leert getallen tot 1 miljoen afronden
• De leerling leert deelsommen maken met
grote(re) getallen
• De leerling leert delen door tientallen,
honderdtallen en duizendtallen
• De leerling leert schattend rekenen in
verschillende situaties
• De leerling leert schattend vermenigvuldigen
met een geheel getal en een kommagetal
• De leerling leert optellen en aftrekken met
getallen tot 10.000 en groter dan 10.000
• De leerling leert vermenigvuldigen met grote(re)
getallen
• De leerling leert veelvoorkomende breuken te
plaatsen op de getallenlijn
• De leerling leert breuken vereenvoudigen (kaal
en in context)
• De leerling leert een verhoudingstabel maken
• De leerling leert eenvoudige verhoudingen
omzetten naar een percentage
• De leerling leert eenvoudige breuken omzetten
naar percentages
• De leerling leert van breuken het kommagetal
kennen en andersom

5. Toetsduur

PERIODE 1/2/3
6. Herkansing

7. Weging

Handelingsdeel
Gehele periode
voor de lessen
in Snappet.
Gedurende de
periode werken de
leerlingen aan de
opdrachten van de
digitale lessen.

Nee

Voldoende of onvoldoende.

Handelingsdeel
Gehele periode
voor de lessen
in Snappet.
Gedurende de
periode werken de
leerlingen aan de
opdrachten van de
digitale lessen.

Nee

Voldoende of onvoldoende
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• De leerling leert breuken omzetten naar een
kommagetal en andersom
• De leerling leert breuken, kommagetallen,
verhoudingen en percentages in elkaar omzetten

3.1

Domein Meten &
Meetkunde en
Domein
Verbanden 1F
niveau

• De leerling leert alle inhoudsmaten in elkaar
omzetten
• De leerling leert de omtrek berekenen
• De leerling leert alle lengtematen in elkaar
omzetten
• De leerling leert de belangrijkste kubieke maten
omrekenen
• De leerling leert oppervlakte met de formule
berekenen
• De leerling leert de echte lengte van iets
berekenen met een schaallijn
• De leerling leert de echte lengte berekenen met
een formele schaalaanduiding (1:100)

Handelingsdeel
Gehele periode
voor de lessen
in Snappet.
Gedurende de
periode werken de
leerlingen aan de
opdrachten van de
digitale lessen.

Nee

Voldoende of onvoldoende

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onder
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020/2021
KLAS: 2
VAK: M&M: Basis PERIODE: 1
METHODE: Mundo 7 (BK boek) Handel.

1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2. KERNDOELEN

3. INHOUD

4. TOETSVORM

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

MM2.1.1

36, 37, 41,43, 46

Toets Mundo 7 blok 1 en 2 plus begrippen.
Leerstofomschrijving: hoofdvraag van dit thema:
Waarom is er wereldhandel?
Deelvragen :
•Waarom en hoe ontstond de wereldhandel.
•Wat zijn de verschillen tussen de wereldhandel in de
16e en 19e eeuw.

SO

50 MIN

NEE

2

36,37,41, 43

Boek 7 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief
nakijken en corrigeren.

38

KLAS: 2
VAK: M&M: Basis PERIODE: 1
METHODE: Mundo 8 (BK boek) Samenleven
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.1.2

36,37, 38,
41,43,44

4. TOETSVORM

Toets Mundo 8 blok 1 en 2 plus begrippen.
SO
Leerstofomschrijving:
Hoofdvraag van dit thema
•Wat betekent vrijheid
•Deelvragen leidde de Franse Revolutie tot meer vrijheid
•Hoe vrij ben je in Nederland
•Leidt de zorg van de overheid tot vrijheid of onvrijheid
•Welke grenzen zijn er aan de vrijheid in Nederland
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2

nee

1

Boek 8 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken
en corrigeren.
MM2.1.3

33.36, 39, 40, 42

Verdiepings opdracht met doel het bevorderen van het
Praktisch
Historische besef. Opdracht heeft altijd met onderwerp en
of LOB te maken. Opdracht kan variëren en is altijd in het
verlengde van het thema. BV: museumbezoek, project, film,
spel, opstel, bronnenonderzoek, collage, presentatie

39

KLAS: 2
VAK: M&M: Basis PERIODE: 2
METHODE: Mundo 9 (BK boek) Grondstoffen
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.2.4

4. TOETSVORM

38, 41,43, 43

Toets Mundo 9 blok 1 en 2 plus begrippen.
Proefwerk
Leerling kunnen 3 soorten milieu problemen benoemen,
uitleggen waardoor de industriële Revolutie grote gevolgen
had voor het milieu en levensomstandigheden van
mensen, het verschil tussen verschillende energie bronnen,
voorbeelden noemen van je eigen invloed op het milieu en
een overzicht maken van inkomsten en uitgaven
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

37, 38,40, 41, 43

Boek 9 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken n.v.t.
en corrigeren.

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2
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KLAS: 2
VAK: M&M: PERIODE: 2 Basis
METHODE: Mundo 10A (BK boek) blok 1 en 2 Oorlog en Vrede
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.2.5

MM2.2.6

4. TOETSVORM

38, 40,41,43

Toets Mundo 10 blok 1 en 2 plus begrippen.
Proefwerk
Beschrijven wat de Eerste wereldoorlog en crisis, Tweede
wereldoorlog was. Het verloop van de Tweede Wereldoorlog
beschrijven. Beschrijven welke gevolgen de Duitse bezetting
had voor de Nederlandse bevolking en de joodse
Nederlanders in het bijzonder.
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

38,40, 41, 43

Boek 10 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken n.v.t.
en corrigeren.

36,37,38,39,40,
42

Verdiepings opdracht met doel het bevorderen van het
Praktisch
Historische besef. Opdracht heeft altijd met onderwerp en
of LOB te maken. Opdracht kan variëren en is altijd in het
verlengde van het thema. BV: museumbezoek, project, film,
spel, opstel, bronnenonderzoek, collage, presentatie

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2

50 MIN

Nee

1
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020/2021
KLAS: 2
VAK: M&M: PERIODE: 3 Basis
METHODE: Mundo 10B (BK boek) blok 3 en 4 Europa
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.3.7

38, 41,43,44,45

Toets Mundo 10 blok 3 en 4 plus begrippen.
Uitleggen hoe de EU is ontstaan en waarom.
Uitleggen welke taken de EU heeft.
Uitleggen wat de EU inhoud en wat voor invloed deze
heeft.

4. TOETSVORM

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

Proefwerk

50 MIN

NEE

2

200 MIN

Nee

2

38,41, 43,44,45, 46, Inleveren Boek 10 blok 3 en 4: Opdrachten werkboek
47
inclusief nakijken en corrigeren.
MM2.3.8

36,38,39,40,42,43

Profiel werkstuk:
werkstuk
Leerlingen maken een werkstuk over een onderwerp uit
de Mundo boeken van de afgelopen 2 jaar. Hierbij moeten
ze een hoofdvraag en twee deelvragen bedenken.
Werkstuk wordt becijferd aan de hand van een Rubric.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020/2021
KLAS: 2
VAK: M&M: KADERPERIODE: 1
METHODE: Mundo 7 (KGT boek) Handel.

1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2. KERNDOELEN

3. INHOUD

4. TOETSVORM

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

MM2.1.1

36, 37, 41,43, 46

Toets Mundo 7 blok 1 en 2 plus begrippen.
Leerstofomschrijving: hoofdvraag van dit thema:
Waarom is er wereldhandel?
Deelvragen :
•Waarom en hoe ontstond de wereldhandel.
•Wat zijn de verschillen tussen de wereldhandel in de
16e en 19e eeuw.

SO

50 MIN

NEE

2

36,37,41, 43

Boek 7 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief
nakijken en corrigeren.
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KLAS: 2
VAK: M&M: KADERPERIODE: 1
METHODE: Mundo 8 (KGT boek) Samenleven
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.1.2

36,37, 38,
41,43,44

4. TOETSVORM

Toets Mundo 8 blok 1 en 2 plus begrippen.
SO
Leerstofomschrijving:
Hoofdvraag van dit thema
•Wat betekent vrijheid
•Deelvragen leidde de Franse Revolutie tot meer vrijheid
•Hoe vrij ben je in Nederland
•Leidt de zorg van de overheid tot vrijheid of onvrijheid
•Welke grenzen zijn er aan de vrijheid in Nederland
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2

nee

1

Boek 8 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken
en corrigeren.
MM2.1.3

33.36, 39, 40, 42

Verdiepings opdracht met doel het bevorderen van het
Praktisch
Historische besef. Opdracht heeft altijd met onderwerp en
of LOB te maken. Opdracht kan variëren en is altijd in het
verlengde van het thema. BV: museumbezoek, project, film,
spel, opstel, bronnenonderzoek, collage, presentatie

44

KLAS: 2
VAK: M&M: KADERPERIODE: 2
METHODE: Mundo 9 (KGT boek) Grondstoffen
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.2.4

4. TOETSVORM

38, 41,43, 43

Toets Mundo 9 blok 1 en 2 plus begrippen.
Proefwerk
Leerling kunnen 3 soorten milieu problemen benoemen,
uitleggen waardoor de industriële Revolutie grote gevolgen
had voor het milieu en levensomstandigheden van
mensen, het verschil tussen verschillende energie bronnen,
voorbeelden noemen van je eigen invloed op het milieu en
een overzicht maken van inkomsten en uitgaven
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

37, 38,40, 41, 43

Boek 9 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken n.v.t.
en corrigeren.

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2
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KLAS: 2
VAK: M&M: PERIODE: 2 Kader
METHODE: Mundo 10A (KGT boek) blok 1 en 2 Oorlog en Vrede
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.2.5

MM2.2.6

4. TOETSVORM

38, 40,41,43

Toets Mundo 10 blok 1 en 2 plus begrippen.
Proefwerk
Beschrijven wat de Eerste wereldoorlog en crisis, Tweede
wereldoorlog was. Het verloop van de Tweede Wereldoorlog
beschrijven. Beschrijven welke gevolgen de Duitse bezetting
had voor de Nederlandse bevolking en de joodse
Nederlanders in het bijzonder.
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

38,40, 41, 43

Boek 10 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken n.v.t.
en corrigeren.

36,37,38,39,40,
42

Verdiepings opdracht met doel het bevorderen van het
Praktisch
Historische besef. Opdracht heeft altijd met onderwerp en
of LOB te maken. Opdracht kan variëren en is altijd in het
verlengde van het thema. BV: museumbezoek, project, film,
spel, opstel, bronnenonderzoek, collage, presentatie

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2

50 MIN

Nee

1
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020/2021
KLAS: 2
VAK: M&M: PERIODE: 3
METHODE: Mundo 10B (KGT boek) blok 3 en 4 Europa
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.3.7

38, 41,43,44,45

Toets Mundo 10 blok 3 en 4 plus begrippen.
Uitleggen hoe de EU is ontstaan en waarom.
Uitleggen welke taken de EU heeft.
Uitleggen wat de EU inhoud en wat voor invloed deze
heeft.

4. TOETSVORM

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

Proefwerk

50 MIN

NEE

2

200 MIN

Nee

2

38,41, 43,44,45, 46, Inleveren Boek 10 blok 3 en 4: Opdrachten werkboek
47
inclusief nakijken en corrigeren.
MM2.3.8

36,38,39,40,42,43

Profiel werkstuk:
werkstuk
Leerlingen maken een werkstuk over een onderwerp uit
de Mundo boeken van de afgelopen 2 jaar. Hierbij moeten
ze een hoofdvraag en twee deelvragen bedenken.
Werkstuk wordt becijferd aan de hand van een Rubric.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020/2021
KLAS: 2
VAK: M&M: TL PERIODE: 1
METHODE: Mundo 7 (TL/Havo boek) Handel.

1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2. KERNDOELEN

3. INHOUD

4. TOETSVORM

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

MM2.1.1

36, 37, 41,43, 46

Toets Mundo 7 blok 1 en 2 plus begrippen.
Leerstofomschrijving: hoofdvraag van dit thema:
Waarom is er wereldhandel?
Deelvragen:
•Waarom en hoe ontstond de wereldhandel.
•Wat zijn de verschillen tussen de wereldhandel in de
16e en 19e eeuw.

SO

50 MIN

NEE

2

36,37,41, 43

Boek 7 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief
nakijken en corrigeren.
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KLAS: 2
VAK: M&M: TL PERIODE: 1
METHODE: Mundo 8 (TL/Havo boek) Samenleven
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.1.2

36,37, 38,
41,43,44

4. TOETSVORM

Toets Mundo 8 blok 1 en 2 plus begrippen.
SO
Leerstofomschrijving:
Hoofdvraag van dit thema
•Wat betekent vrijheid
•Deelvragen leidde de Franse Revolutie tot meer vrijheid
•Hoe vrij ben je in Nederland
•Leidt de zorg van de overheid tot vrijheid of onvrijheid
•Welke grenzen zijn er aan de vrijheid in Nederland
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2

nee

1

Boek 8 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken
en corrigeren.
MM2.1.3

33.36, 39, 40, 42

Verdiepings opdracht met doel het bevorderen van het
Praktisch
Historische besef. Opdracht heeft altijd met onderwerp en
of LOB te maken. Opdracht kan variëren en is altijd in het
verlengde van het thema. BV: museumbezoek, project, film,
spel, opstel, bronnenonderzoek, collage, presentatie
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KLAS: 2
VAK: M&M: TL PERIODE: 2
METHODE: Mundo 9 (TL/Havo boek) Grondstoffen
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.2.4

4. TOETSVORM

38, 41,43, 43

Toets Mundo 9 blok 1 en 2 plus begrippen.
Proefwerk
Leerling kunnen 3 soorten milieu problemen benoemen,
uitleggen waardoor de industriële Revolutie grote gevolgen
had voor het milieu en levensomstandigheden van
mensen, het verschil tussen verschillende energie bronnen,
voorbeelden noemen van je eigen invloed op het milieu en
een overzicht maken van inkomsten en uitgaven
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

37, 38,40, 41, 43

Boek 9 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken n.v.t.
en corrigeren.

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2
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KLAS: 2
VAK: M&M: PERIODE: 2 TL
METHODE: Mundo 10A ( TL/Havo boek) blok 1 en 2 Oorlog en Vrede
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.2.5

MM2.2.6

4. TOETSVORM

38, 40,41,43

Toets Mundo 10 blok 1 en 2 plus begrippen.
Proefwerk
Beschrijven wat de Eerste wereldoorlog en crisis, Tweede
wereldoorlog was. Het verloop van de Tweede Wereldoorlog
beschrijven. Beschrijven welke gevolgen de Duitse bezetting
had voor de Nederlandse bevolking en de joodse
Nederlanders in het bijzonder.
Leerlingen moeten de betekenis van de opgeven begrippen
kennen.

38,40, 41, 43

Boek 10 blok 1 en 2: Opdrachten werkboek inclusief nakijken n.v.t.
en corrigeren.

36,37,38,39,40,
42

Verdiepings opdracht met doel het bevorderen van het
Praktisch
Historische besef. Opdracht heeft altijd met onderwerp en
of LOB te maken. Opdracht kan variëren en is altijd in het
verlengde van het thema. BV: museumbezoek, project, film,
spel, opstel, bronnenonderzoek, collage, presentatie

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

50 MIN

NEE

2

50 MIN

Nee

1
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020/2021
KLAS: 2
VAK: M&M: PERIODE: 3 TL
METHODE: Mundo 10B ( TL/Havo ) blok 3 en 4 Europa
1. PERIODE EN
2.
3. INHOUD
TOETSNUMMER
KERNDOELEN
MM2.3.7

38, 41,43,44,45

Toets Mundo 10 blok 3 en 4 plus begrippen.
Uitleggen hoe de EU is ontstaan en waarom.
Uitleggen welke taken de EU heeft.
Uitleggen wat de EU inhoud en wat voor invloed deze
heeft.

4. TOETSVORM

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

Proefwerk

50 MIN

NEE

2

200 MIN

Nee

2

38,41, 43,44,45, 46, Inleveren Boek 10 blok 3 en 4: Opdrachten werkboek
47
inclusief nakijken en corrigeren.
MM2.3.8

36,38,39,40,42,43

Profiel werkstuk:
werkstuk
Leerlingen maken een werkstuk over een onderwerp uit
de Mundo boeken van de afgelopen 2 jaar. Hierbij moeten
ze een hoofdvraag en twee deelvragen bedenken.
Werkstuk wordt becijferd aan de hand van
een Rubric. TL moeten als extra,
nieuwsberichten bijvoegen die met het onderwerp te
maken heeft.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: KADER PERIODE: 1
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.1.1

11
12
13
14
15
16

FR. 1.2

11
12
13
17
18

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Introductie toets: On y va!
• Leerling kan Franse (opdracht)instructies begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met school,
familie, dieren, uiterlijk, de getallen t/m 100, kleuren,
maanden, dagen van de week, vervoersmiddelen, eten,
eigenschappen, personen, plekken, activiteiten en kloktijden.
• Leerling kan klassenFrans gebruiken
• Leerling kan zichzelf voorstellen en vertellen over vrije tijd
besteding.
• Leerling kan een gesprek voeren over school.
Toets
• Toets hoofdstuk 1: Après les vacances…
• Leerling kan vertellen over zijn vakantie.
• De leerling kan een (eenvoudig) gesprek begrijpen in het
Frans.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met landen,
vervoersmiddelen en het weer.
• Leerling weet hoe je woorden leert door de stof te
verdelen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met vakantie,
vrije tijd en overnachtingen.
• Leerling weet hoe je de betekenis van woorden raadt.
• Leerling kan een reisverslag maken.
• Leerling kan de passé composé gebruiken.

50 MIN

1

50 MIN

1
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• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent nationaliteiten en talen.
• Leerling weet hoe je het stappenplan lezen gebruikt.
• Leerling kan een moodboard maken over de vakantie.
• Leerling kent de bezittelijk voornaamwoorden en kan deze
toepassen.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: KADER PERIODE: 2
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.2.1

11
12
13
14
15
17

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Toets hoofdstuk 2: Me voilà.
• Leerling kan vertellen over zichzelf.
• Leerling kan een eenvoudig gesprek begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben
met karaktereigenschappen.
• Leerling weet hoe je woorden kunt leren met behulp van
plaatjes.
• Leerling weet hoe je het stappenplan bij luisteren moet
gebruiken.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met dieren.
• Leerling kan vertellen voer zijn familie en kan iemand
beschrijven.
• Leerling kent de vormen van het bijvoeglijk naamwoord en
kan deze toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met het huis
en wonen.
• Leerling weet hoe je een hulpbriefje voor een
spreekopdracht maakt.
• Leerling kan vertellen over zijn huis en kamer en kan zijn
droomkamer beschrijven.
• Leerling weet hoe je werkwoorden op -er moet vervoegen
en kan dit toepassen.

50 MIN

1
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•

FR. 2.2

11
12
13
14
16
17

Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

Toets
• Toets hoofdstuk 3: J’aime la mode.
• Leerlingen weet hoe hij iets moet kopen in het Frans.
• Leerling kan een eenvoudige tekst begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met winkelen
en kleding.
• Leerling weet hoe je kunt leren aan de hand van
ezelsbruggetjes.
• Leerling kent de getallen t/m 1000.
• Leerling kan een gesprek voeren in een kledingwinkel en
kan een product omschrijven.
• Leerling kent de Franse aanwijzend voornaamwoorden en
kan deze toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling weet hoe je zoekend moet kijken.
• Leerling weet hoe teksten worden opgebouwd.
• Leerling kan een uitnodiging schrijven en beantwoorden.
• Leerling weet waar je op moet letten als je een korte tekst
gaat schrijven.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

50 MIN

1
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: KADER PERIODE: 3
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.3.1

11
12
13
15
16
17

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Toets hoofdstuk 5: Sain et sauf !
• Leerling kan vertellen over zijn gezondheid.
• Leerling kan een eenvoudige tekst begrijpen.
• Leerlingen kent woorden die te maken hebben met
gezondheid.
• Leerling weet hoe je woorden leert met behulp van
kaartjes.
• Leerling kan vertellen dat hij ziek is en waar hij last van
heeft.
• Leerling weet wat je kunt zeggen als je even aarzelt.
• Leerling kan een tekst schrijven over zichzelf.
• Leerling kent de ontkenning in het Frans en kan deze
toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met sport en
gezond zijn.
• Leerling kan iemand interviewen over sport en
gezondheid.
• Leerling weet hoe je een vraag stelt in het Frans.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

50 MIN

1
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FR 3.2

12
16

FR 3.3

12
14
17
18

Filmopnamen
• LOB-opdracht
• De leerling vult zijn gespreksdossier aan met de volgende
onderdelen:
-beschrijving uiterlijk
-hobby’s
-vakantieland
Folder
• Folder maken over een Franstalig
land. (herhaling (taal)vaardigheden)
• Leerling kan in eigen woorden een folder maken over een
Franstalig land en hierin vertellen over:
o Inwoners aantal
o Hoofdstad van het land
o Officiële talen
o Ligging van het land
o Geschiedenis van het land
o Bezienswaardigheden
o Evenementen
o Typische gerechten/etenswaren/drinkwaren

10 MIN

V/O

100 MIN

1

Opmerkingen:
• Gedurende een periode krijgen leerlingen formatieve toetsen om het leerproces inzichtelijk te krijgen.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: KADER PERIODE: 1
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.1.1

11
12
13
14
15
16

FR. 1.2

11
12
13
17
18

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Introductie toets: On y va!
• Leerling kan Franse (opdracht)instructies begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met school,
familie, dieren, uiterlijk, de getallen t/m 100, kleuren,
maanden, dagen van de week, vervoersmiddelen, eten,
eigenschappen, personen, plekken, activiteiten en kloktijden.
• Leerling kan klassenFrans gebruiken
• Leerling kan zichzelf voorstellen en vertellen over vrije tijd
besteding.
• Leerling kan een gesprek voeren over school.
Toets
• Toets hoofdstuk 1: Après les vacances…
• Leerling kan vertellen over zijn vakantie.
• De leerling kan een (eenvoudig) gesprek begrijpen in het
Frans.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met landen,
vervoersmiddelen en het weer.
• Leerling weet hoe je woorden leert door de stof te
verdelen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met vakantie,
vrije tijd en overnachtingen.
• Leerling weet hoe je de betekenis van woorden raadt.
• Leerling kan een reisverslag maken.
• Leerling kan de passé composé gebruiken.

50 MIN

1

50 MIN

1
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• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent nationaliteiten en talen.
• Leerling weet hoe je het stappenplan lezen gebruikt.
• Leerling kan een moodboard maken over de vakantie.
• Leerling kent de bezittelijk voornaamwoorden en kan deze
toepassen.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: KADER PERIODE: 2
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.2.1

11
12
13
14
15
17

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Toets hoofdstuk 2: Me voilà.
• Leerling kan vertellen over zichzelf.
• Leerling kan een eenvoudig gesprek begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben
met karaktereigenschappen.
• Leerling weet hoe je woorden kunt leren met behulp van
plaatjes.
• Leerling weet hoe je het stappenplan bij luisteren moet
gebruiken.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met dieren.
• Leerling kan vertellen voer zijn familie en kan iemand
beschrijven.
• Leerling kent de vormen van het bijvoeglijk naamwoord en
kan deze toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met het huis
en wonen.
• Leerling weet hoe je een hulpbriefje voor een
spreekopdracht maakt.
• Leerling kan vertellen over zijn huis en kamer en kan zijn
droomkamer beschrijven.
• Leerling weet hoe je werkwoorden op -er moet vervoegen
en kan dit toepassen.

50 MIN

1
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•

FR. 2.2

11
12
13
14
16
17

Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

Toets
• Toets hoofdstuk 3: J’aime la mode.
• Leerlingen weet hoe hij iets moet kopen in het Frans.
• Leerling kan een eenvoudige tekst begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met winkelen
en kleding.
• Leerling weet hoe je kunt leren aan de hand van
ezelsbruggetjes.
• Leerling kent de getallen t/m 1000.
• Leerling kan een gesprek voeren in een kledingwinkel en
kan een product omschrijven.
• Leerling kent de Franse aanwijzend voornaamwoorden en
kan deze toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling weet hoe je zoekend moet kijken.
• Leerling weet hoe teksten worden opgebouwd.
• Leerling kan een uitnodiging schrijven en beantwoorden.
• Leerling weet waar je op moet letten als je een korte tekst
gaat schrijven.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

50 MIN

1
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: KADER PERIODE: 3
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.3.1

11
12
13
15
16
17

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Toets hoofdstuk 5: Sain et sauf !
• Leerling kan vertellen over zijn gezondheid.
• Leerling kan een eenvoudige tekst begrijpen.
• Leerlingen kent woorden die te maken hebben met
gezondheid.
• Leerling weet hoe je woorden leert met behulp van
kaartjes.
• Leerling kan vertellen dat hij ziek is en waar hij last van
heeft.
• Leerling weet wat je kunt zeggen als je even aarzelt.
• Leerling kan een tekst schrijven over zichzelf.
• Leerling kent de ontkenning in het Frans en kan deze
toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met sport en
gezond zijn.
• Leerling kan iemand interviewen over sport en
gezondheid.
• Leerling weet hoe je een vraag stelt in het Frans.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

50 MIN

1
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FR 3.2

12
16

FR 3.3

12
14
17
18

Filmopnamen
• LOB-opdracht
• De leerling vult zijn gespreksdossier aan met de volgende
onderdelen:
-beschrijving uiterlijk
-hobby’s
-vakantieland
Folder
• Folder maken over een Franstalig
land. (herhaling (taal)vaardigheden)
• Leerling kan in eigen woorden een folder maken over een
Franstalig land en hierin vertellen over:
o Inwoners aantal
o Hoofdstad van het land
o Officiële talen
o Ligging van het land
o Geschiedenis van het land
o Bezienswaardigheden
o Evenementen
o Typische gerechten/etenswaren/drinkwaren

10 MIN

V/O

100 MIN

1

Opmerkingen:
• Gedurende een periode krijgen leerlingen formatieve toetsen om het leerproces inzichtelijk te krijgen.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: THEORETISCH PERIODE: 1
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.1.1

11
12
13
14
15
16

FR. 1.2

11
12
13
17
18

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Introductie toets: On y va!
• Leerling kan Franse (opdracht)instructies begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met school,
familie, dieren, uiterlijk, de getallen t/m 100, kleuren,
maanden, dagen van de week, vervoersmiddelen, eten,
eigenschappen, personen, plekken, activiteiten en kloktijden.
• Leerling kan klassenFrans gebruiken
• Leerling kan zichzelf voorstellen en vertellen over vrije tijd
besteding.
• Leerling kan een gesprek voeren over school.
Toets
• Toets hoofdstuk 1: Après les vacances…
• Leerling kan vertellen over zijn vakantie.
• De leerling kan een (eenvoudig) gesprek begrijpen in het
Frans.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met landen,
vervoersmiddelen en het weer.
• Leerling weet hoe je woorden leert door de stof te
verdelen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met vakantie,
vrije tijd en overnachtingen.
• Leerling weet hoe je de betekenis van woorden raadt.
• Leerling kan een reisverslag maken.
• Leerling kan de passé composé gebruiken.

50 MIN

1

50 MIN

1
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• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent nationaliteiten en talen.
• Leerling weet hoe je het stappenplan lezen gebruikt.
• Leerling kan een moodboard maken over de vakantie.
• Leerling kent de bezittelijk voornaamwoorden en kan deze
toepassen.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: THEORETISCH PERIODE: 2
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.2.1

11
12
13
14
15
17

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Toets hoofdstuk 2: Me voilà.
• Leerling kan vertellen over zichzelf.
• Leerling kan een eenvoudig gesprek begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben
met karaktereigenschappen.
• Leerling weet hoe je woorden kunt leren met behulp van
plaatjes.
• Leerling weet hoe je het stappenplan bij luisteren moet
gebruiken.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met dieren.
• Leerling kan vertellen voer zijn familie en kan iemand
beschrijven.
• Leerling kent de vormen van het bijvoeglijk naamwoord en
kan deze toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met het huis
en wonen.
• Leerling weet hoe je een hulpbriefje voor een
spreekopdracht maakt.
• Leerling kan vertellen over zijn huis en kamer en kan zijn
droomkamer beschrijven.
• Leerling weet hoe je werkwoorden op -er moet vervoegen
en kan dit toepassen.

50 MIN

1
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•

FR. 2.2

11
12
13
14
16
17

Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

Toets
• Toets hoofdstuk 3: J’aime la mode.
• Leerlingen weet hoe hij iets moet kopen in het Frans.
• Leerling kan een eenvoudige tekst begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met winkelen
en kleding.
• Leerling weet hoe je kunt leren aan de hand van
ezelsbruggetjes.
• Leerling kent de getallen t/m 1000.
• Leerling kan een gesprek voeren in een kledingwinkel en
kan een product omschrijven.
• Leerling kent de Franse aanwijzend voornaamwoorden en
kan deze toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling weet hoe je zoekend moet kijken.
• Leerling weet hoe teksten worden opgebouwd.
• Leerling kan een uitnodiging schrijven en beantwoorden.
• Leerling weet waar je op moet letten als je een korte tekst
gaat schrijven.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

50 MIN

1
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PROGRAMMA VAN TOETSING ONDERBOUW 2020-2021
KLAS: 2
VAK: FRANS: THEORETISCH PERIODE: 3
METHODE: GRANDES LIGNES
1. PERIODE EN
TOETSNUMMER

2.
KERNDOELEN

FR.3.1

11
12
13
15
16
17

3. INHOUD

4. TOETSVORM 5. TOETSDUUR 6.
WEGING

Toets
• Toets hoofdstuk 5: Sain et sauf !
• Leerling kan vertellen over zijn gezondheid.
• Leerling kan een eenvoudige tekst begrijpen.
• Leerlingen kent woorden die te maken hebben met
gezondheid.
• Leerling weet hoe je woorden leert met behulp van
kaartjes.
• Leerling kan vertellen dat hij ziek is en waar hij last van
heeft.
• Leerling weet wat je kunt zeggen als je even aarzelt.
• Leerling kan een tekst schrijven over zichzelf.
• Leerling kent de ontkenning in het Frans en kan deze
toepassen.
• Leerling kan de belangrijkste informatie uit een film
begrijpen.
• Leerling kent woorden die te maken hebben met sport en
gezond zijn.
• Leerling kan iemand interviewen over sport en
gezondheid.
• Leerling weet hoe je een vraag stelt in het Frans.
• Leerling kent minimaal 50 nieuwe Franse woorden.

50 MIN

1
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FR 3.2

12
16

FR 3.3

12
14
17
18

Filmopnamen
• LOB-opdracht
• De leerling vult zijn gespreksdossier aan met de volgende
onderdelen:
-beschrijving uiterlijk
-hobby’s
-vakantieland
Folder
• Folder maken over een Franstalig
land. (herhaling (taal)vaardigheden)
• Leerling kan in eigen woorden een folder maken over een
Franstalig land en hierin vertellen over:
o Inwoners aantal
o Hoofdstad van het land
o Officiële talen
o Ligging van het land
o Geschiedenis van het land
o Bezienswaardigheden
o Evenementen
o Typische gerechten/etenswaren/drinkwaren

10 MIN

V/O

100 MIN

1

Opmerkingen:
• Gedurende een periode krijgen leerlingen formatieve toetsen om het leerproces inzichtelijk te krijgen.
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

Bi 1.1

29.30.31.34

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 BB

Methode:Biologie voor jou
3. Inhoud

4. Toetsvorm

Thema 1 Verbranding en ademhaling
Proefwerk
Je weet/je kunt:
Dat voor verbranding(ook in je lichaam)
is zuurstof en een brandstof nodig is.
Wat verbrandingsproducten zijn.
Dat bij verbranding komt energie
vrijkomt.
Je weet wat energie is.
Wat een indicator is.
Dat lucht bestaat uit verschillende
gassen.
De samenstelling van uitgeademde en
ingeademde lucht.
Uitgeademde lucht is warmer en
vochtiger dan ingeademde lucht.
Waaruit het ademhalingsstelsel van de
mens bestaat.
Functie van neusharen, neusslijmvlies en
reukzintuig.
Dat inademen door je neus is gezonder
dan inademen door je mond.
Plaats en functie van strottenhoofd,
huig, strotklepje.
Plaats, bouw en functie van luchtpijp,
bronchiën, longen en longblaasjes en
slijmvlies.
Samenstelling van tabaksrook.
Gevolgen van actief/passief roken
Maatregelen om roken tegen te gaan/ te
stoppen met roken.

PERIODE 1

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

40 minuten
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2
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Nadelen van roken en de verslaving.

Bi 1.2

31.(33).35

Instructie filmpje maken over een
luchtwegaandoening

Praktische opdracht

-

Nee

1

Bi 1.3

28.29.30.31.
34.35

Thema 2 Voeding 7 vertering
Je weet/je kunt:

Mindmap

-

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):

Kunnen beschrijven hoe de
darmperistaltiek werkt en de functies
ervan kunnen noemen.
De delen van een tand of kies kunnen
noemen met hun kenmerken en functies.
De delen van een melkgebit en van
een blijvend gebit kunnen noemen met
hun functies en kenmerken.
Kunnen omschrijven wat tandplak is,
de gevolgen ervan kunnen noemen en
kunnen aangeven hoe je tandplak kunt
tegengaan.
In een afbeelding de delen van
het verteringsstelsel kunnen benoemen.
Van de delen van het verteringsstelsel
de kenmerken en functies kunnen
noemen.
De verteringsklieren en hun functies
kunnen benoemen.
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

BI 2.1

29.30.31.34

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 BB

Methode: Biologie voor jouw
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

Proefwerk

40 minuten
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2

Thema 3 De bloedsomloop
Je weet/je kunt:
De bestanddelen van bloed kunnen
noemen met hun kenmerken en functies.
Kunnen omschrijven wat bloedarmoede,
wat etter en wat trombose is.
In de dubbele bloedsomloop van de
mens de kleine en de grote
bloedsomloop kunnen onderscheiden met
hun functies.
De delen van een hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen noemen.
Ook de stroomrichting van het bloed door
verschillende onderdelen kunnen
benoemen.
De delen van een hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen noemen.
De kenmerken en functies van het hart
en aansluitende functies kunnen
noemen.
Drie typen bloedvaten kunnen noemen
met hun kenmerken en functies.
In het bloedvatenstelsel van
de mens slagaders en aders kunnen
benoemen.
Van het bloed in de slagaders en aders het
zuurstofgehalte en de stroomrichting
kunnen aangeven.

PERIODE 2
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BI 2.2

29.30.34

Thema 5 Erfelijkheid en evolutie
Je weet/je kunt:
De kenmerken van chromosomen
kunnen noemen.
Kunnen omschrijven wat een
genotype, fenotype, gen en eiwit is.
Genen kunnen aan of uit staan.
Kunnen omschrijven dat variatie in
genotypen ontstaat door geslachtelijke
voortplanting en door mutaties.
Wanneer chromosomen enkelvoudig
voorkomen en wanneer in paren. Kunnen
omschrijven wat celdeling, mutagene
invloeden en bevruchting is.
Kunnen beschrijven wat de
evolutietheorie en natuurlijke
selectie inhoudt.
Een geologische tijdschaal kunnen
aflezen.
Een stamboom van organismen
kunnen aflezen.

Proefwerk

40 minuten
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 BB

Methode: Biologie voor jouw
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

30 minuten
40 minuten voor
dyslectici

Nee

1

Nee

2

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

Bi 3.1

29.30

Thema 6 Ecologie
Je weet/je kunt:
Weten wat biotische en abiotische
factoren zijn.
De niveaus van de ecologie
kunnen beschrijven.
Een voedselketen kunnen opstellen.
Een voedselweb kunnen opstellen.
De kringloop van stoffen kunnen
beschrijven en daarin producenten,
consumenten en reducenten kunnen
onderscheiden.
Kunnen aangeven hoe de grootte van
een populatie wordt beïnvloed door
biotische en abiotische factoren.

Schriftelijke overhoring

Bi 3.2

29.30.31

Thema 6 Ecologie en Thema 7 Mens &
Milieu

Verslag

PERIODE 3

•

Bovenstaande plus:
Bij dieren aanpassingen aan het milieu
kunnen beschrijven.
Bij planten aanpassingen aan het
milieu kunnen beschrijven.
Mensen hebben het milieu nodig om in
leven te blijven. Omschrijven dat
milieuproblemen ontstaan doordat de
mens het milieu verandert.
Verschillende manieren van energie
opwekken noemen met daarbij voor en
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nadelen. Het broeikaseffect en het
versterkte broeikaseffect kunnen
omschrijven. Verschillende manieren van
landbouw kunnen omschrijven met de
voor en nadelen van dien.
Afval kunnen onderscheiden in biologisch
afbreekbaar en niet biologisch
afbreekbaar.
Bi 3.3

29.30

Alle bovenstaande doelen van periode 3

Proefwerk

60 minuten
75 minuten voor
dyslectici

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

Bi 1.1

29.30.31.34

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 KB

Methode:Biologie voor jou
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

Thema 1 Verbranding en ademhaling
Proefwerk (zonder extra 40 minuten
Je moet/je kunt:
basisstoffen)
50 minuten voor
De verbranding bij een kaars
dyslectici
kunnen beschrijven. Ook moet je
koolstofdioxide kunnen aantonen met een
indicator.
De verschillen tussen ingeademde lucht
en uitgeademde lucht kunnen noemen.
Je moet de verbranding in je lichaam
kunnen beschrijven
In een afbeelding van het
ademhalingsstelsel de delen kunnen
benoemen.
Je moet de kenmerken en functies van de
delen van het ademhalingsstelsel kunnen
noemen.
Kunnen uitleggen dat
neusademhaling gezonder is dan
mondademhaling.
De stand van de huig en van het
strotklepje
Kunnen aangeven bij het ademhalen, bij
het slikken en bij het verslikken.
Kunnen beschrijven hoe in de
longen gaswisseling plaatsvindt.
Schadelijke stoffen in sigarettenrook
kunnen noemen en de gevolgen van het
binnenkrijgen van deze stoffen kunnen
beschrijven.

PERIODE 1
6. Herkansing

7. Weging

Nee

2
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Bi 1.2

31.(33).35

Instructie filmpje maken over een
luchtwegaandoening

Praktische opdracht

-

Nee

1

Bi 1.3

28.29.30.31.
34.35

Thema 2 Voeding 7 vertering
Je moet/je kunt:

Mindmap (zonder extra basisstoffen)

Nee

2

Kunnen beschrijven hoe
de darmperistaltiek
Werkt en de functies ervan kunnen
noemen.
De delen van een tand of kies kunnen
noemen met hun kenmerken en functies.
De delen van een melkgebit en van
een blijvend gebit kunnen noemen met
hun functies en kenmerken.
Kunnen omschrijven wat tandplak is,
de gevolgen ervan kunnen noemen en
kunnen aangeven hoe je tandplak kunt
tegengaan.
In een afbeelding de delen van
het verteringsstelsel kunnen benoemen.
Van de delen van het verteringsstelsel
de kenmerken en functies kunnen
noemen.
8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

BI 2.1

29.30.31.34

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 GT

Methode: Biologie voor jouw
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

Thema 3 De bloedsomloop
Proefwerk(zonder extra 40 minuten
Je moet/je kunt:
basisstoffen)
50 minuten voor
De bestanddelen van bloed kunnen
dyslectici
noemen met hun kenmerken en functies.
Kunnen omschrijven wat bloedarmoede,
wat etter en wat trombose is.
In de dubbele bloedsomloop van de
mens de kleine en de grote bloedsomloop
kunnen onderscheiden met hun functies.
De delen van een hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen noemen
De delen van een hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen noemen.
De kenmerken en functies van het hart
en aansluitende functies kunnen
noemen.
Drie typen bloedvaten kunnen noemen
met hun kenmerken en functies.
In het bloedvatenstelsel van de
mens slagaders en aders kunnen
benoemen.
Van het bloed in de slagaders en aders het
zuurstofgehalte en de stroomrichting
kunnen aangeven.
Kunnen aangeven wat
alcoholpromillage betekent.
Je moet ook enkele gevolgen van alcohol
op korte termijn en op lange termijn
kunnen noemen
Enkele korte- en langetermijneffecten

PERIODE 2
6. Herkansing

7. Weging

Nee

2
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van cannabis kunnen noemen.

BI 2.2

29.30.34

Thema 5 Erfelijkheid en evolutie
Je moet/je kunt:
De kenmerken van chromosomen
kunnen noemen.
Kunnen omschrijven wat een
genotype, fenotype, gen en eiwit is.
Kunnen omschrijven dat variatie in
genotypen ontstaat door geslachtelijke
voortplanting en door mutaties.
Kunnen beschrijven wat de
evolutietheorie inhoudt.
Een geologische tijdschaal kunnen
aflezen
Een stamboom van organismen
kunnen aflezen.
Voorbeelden van toepassingen
van biotechnologie kunnen noemen.

Proefwerk(zonder extra 40 minuten
basisstoffen)
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

Bi 3.1

29.30

Bi 3.2

29.30.31

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 GT

Methode: Biologie voor jouw
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

Schriftelijke overhoring

30 minuten
40 minuten voor
dyslectici

Nee

1

Nee

2

Thema 6 Ecologie
Je moet/je kunt:
Weten wat biotische en abiotische
factoren zijn.
De niveaus van de ecologie
kunnen beschrijven
Een voedselketen kunnen opstellen
Een voedselweb kunnen opstellen
De kringloop van stoffen kunnen
beschrijven en daarin producenten,
consumenten en reducenten kunnen
onderscheiden.
Kunnen aangeven hoe de grootte van
een populatie wordt beïnvloed door
biotische en abiotische factoren.
Thema 6 Ecologie en Thema 7 Mens &
Milieu

Verslag

PERIODE 3

•

Bovenstaande plus:
Bij dieren aanpassingen aan het milieu
kunnen beschrijven.
Bij planten aanpassingen aan het
milieu kunnen beschrijven.
Mensen hebben het milieu nodig om in
leven te blijven. Omschrijven dat
milieuproblemen ontstaan doordat de
mens het milieu verandert.
Verschillende manieren van energie
opwekken noemen met daarbij voor en
nadelen. Het broeikaseffect en het
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versterkte broeikaseffect kunnen
omschrijven. Verschillende manieren van
landbouw kunnen omschrijven met de
voor en nadelen van dien.
Afval kunnen onderscheiden in biologisch
afbreekbaar en niet biologisch
afbreekbaar.
Bi 3.3

29.30

Alle bovenstaande doelen van periode 3

Proefwerk(zonder extra 60 minuten
basisstoffen)
75 minuten voor
dyslectici

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

Bi 1.1

29.30.31.34

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 TL

Methode:Biologie voor jou
3. Inhoud

4. Toetsvorm

Thema 1 Verbranding en ademhaling
Proefwerk
Je moet/je kunt:
De verbranding bij een kaars
kunnen beschrijven. Ook moet je
koolstofdioxide kunnen aantonen met een
indicator.
De verschillen tussen ingeademde lucht
en uitgeademde lucht kunnen noemen.
Je moet de verbranding in je lichaam
kunnen beschrijven
In een afbeelding van het
ademhalingsstelsel de delen kunnen
benoemen.
Je moet de kenmerken en functies van de
delen van het ademhalingsstelsel kunnen
noemen.
Kunnen uitleggen dat
neusademhaling gezonder is dan
mondademhaling.
De stand van de huig en van het
strotklepje
Kunnen aangeven bij het ademhalen, bij
het slikken en bij het verslikken.
Kunnen beschrijven hoe in de
longen gaswisseling plaatsvindt.
Schadelijke stoffen in sigarettenrook
kunnen noemen en de gevolgen van het
binnenkrijgen van deze stoffen kunnen
beschrijven.
Kunnen omschrijven wat er aan de hand is

PERIODE 1

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

40 minuten
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2
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bij astma en COPD.
Kunnen omschrijven wat er aan de hand is
bij een allergie en bij hooikoorts.
Bi 1.2

31.35

Instructie filmpje maken over
een luchtwegaandoening

Praktische opdracht

-

Nee

1

Bi 1.3

28.29.30.31.
34.35

Thema 2 Voeding 7 vertering
Je moet/je kunt:

Mindmap

-

Nee

2

Kunnen beschrijven hoe de
darmperistaltiek
Werkt en de functies ervan kunnen
noemen.
De delen van een tand of kies kunnen
noemen met hun kenmerken en functies.
De delen van een melkgebit en
van een blijvend gebit kunnen noemen
met hun functies en kenmerken.
Kunnen omschrijven wat tandplak is,
de gevolgen ervan kunnen noemen en
kunnen aangeven hoe je tandplak kunt
tegengaan.
In een afbeelding de delen van
het verteringsstelsel kunnen benoemen.
Van de delen van het verteringsstelsel
de kenmerken en functies kunnen
noemen.
Kunnen omschrijven wat vertering is en
de functie van verteringssappen en
enzymen hierbij kunnen aangeven.
Redenen kunnen noemen waarom
mensen minder vlees eten. Je moet ook
producten kunnen noemen die vlees in de
maaltijd kunnen vervangen
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1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

BI 2.1

29.30.31.34

VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 TL

Methode: Biologie voor jouw
3. Inhoud

4. Toetsvorm

Thema 3 De bloedsomloop
Proefwerk
Je moet/je kunt:
De bestanddelen van bloed kunnen
noemen met hun kenmerken en functies.
Kunnen omschrijven wat bloedarmoede,
wat etter en wat trombose is.
In de dubbele bloedsomloop van de
mens de kleine en de grote bloedsomloop
kunnen onderscheiden met hun functies.
De delen van een hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen noemen
De delen van een hart en de
aansluitende bloedvaten kunnen noemen
De kenmerken en functies van het hart
en aansluitende functies kunnen
noemen.
Drie typen bloedvaten kunnen noemen
met hun kenmerken en functies.
In het bloedvatenstelsel van de
mens slagaders en aders kunnen
benoemen.
Van het bloed in de slagaders en aders het
zuurstofgehalte en de stroomrichting
kunnen aangeven.
Kunnen aangeven wat
alcoholpromillage betekent.
Je moet ook enkele gevolgen van alcohol
op korte termijn en op lange termijn
kunnen noemen

PERIODE 2

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

40 minuten
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2
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BI 2.2

29.30.34

Enkele korte- en langetermijneffecten
van cannabis kunnen noemen.
Kunnen beschrijven hoe een hartslag
verloopt
De oorzaken en gevolgen van harten vaatziekten kunnen noemen. Ook moet
je kunnen aangeven hoe je de kans op
hart- en vaatziekten kunt verkleinen.
Thema 5 Erfelijkheid en evolutie
Proefwerk
Je moet/je kunt:
De kenmerken van chromosomen
kunnen noemen.
Kunnen omschrijven wat een
genotype, fenotype, gen en eiwit is.
Kunnen omschrijven dat variatie in
genotypen ontstaat door geslachtelijke
voortplanting en door mutaties.
Kunnen beschrijven wat de
evolutietheorie inhoudt.
Een geologische tijdschaal kunnen
aflezen
Een stamboom van organismen
kunnen aflezen.
Voorbeelden van toepassingen
van biotechnologie kunnen noemen.
Kunnen omschrijven wat fossielen
hebben bijgedragen aan de
evolutietheorie
Kunnen beschrijven hoe
ongeslachtelijke voortplanting bij planten
plaatsvindt en hiervan voorbeelden
kunnen geven.

40 minuten
50 minuten voor
dyslectici

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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VAK: Biologie

LEERJAAR EN LEERWEG 2 TL

Methode: Biologie voor jouw
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Herkansing

7. Weging

30 minuten
40 minuten voor
dyslectici

Nee

1

Nee

2

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

Bi 3.1

29.30

Thema 6 Ecologie
Je moet/je kunt:
Weten wat biotische en abiotische
factoren zijn.
De niveaus van de ecologie
kunnen beschrijven
Een voedselketen kunnen opstellen
Een voedselweb kunnen opstellen
De kringloop van stoffen kunnen
beschrijven en daarin producenten,
consumenten en reducenten kunnen
onderscheiden.
Kunnen aangeven hoe de grootte van
een populatie wordt beïnvloed door
biotische en abiotische factoren.

Schriftelijke overhoring

Bi 3.2

29.30.31

Thema 6 Ecologie en Thema 7 Mens &
Milieu

Verslag

PERIODE 3

•

Bovenstaande plus:
Bij dieren aanpassingen aan het milieu
kunnen beschrijven.
Bij planten aanpassingen aan het
milieu kunnen beschrijven.
De kringloop van water
kunnen beschrijven
De kringloop van koolstof kunnen
beschrijven
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Bi 3.3

29.30

Alle bovenstaande doelen van periode 3

Proefwerk

60 minuten
75 minuten voor
dyslectici

Nee

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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VAK: DRAMA

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT
1&2

PERIODE
1/2/3

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen van het vo*

3. Inhoud
4. Toetsvorm
5. Toetsduur Bij 1 lesuur 40 min
6. Weging 1 of 2 keer,
Wat moet een leerling Mondeling,
regulier +10 min verlenging dyslecten geen percentages
kunnen, dus
spreekbeurt, praktische Bij een blokuur 80 min regulier en 20
leerdoelen
opdracht, proefwerk min verlenging dyslecten
omschrijven. De
etc.
inhoud is dus nooit
een indicatie naar een
hoofdstuk van een
boek.

1.

De leerling leert eigen kunstzinnig
De leerling is in staat Beoordelen op inzet N.V.T. (gehele periode)
werk, alleen of als deelnemer in een om voor een groep •
samenwerken
groep, aan derden te presenteren. De zichzelf te
•
presentatie
leerlingen leren op eigen werk en dat presenteren
van anderen te reflecteren:
De leerling doet dit op
overtuigende wijze
De leerling is in staat
om zijn eigen ideeën
om te zetten in
theatrale presentatie

O/V/G
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2.

De leerling leert door het gebruik van •
de leerling is Beoordelen op - inzet N.V.T. (gehele periode)
elementaire vaardigheden de
•
samenwerken
in staat om stem,
zeggingskracht van verschillende
beweging en mimiek •
presentatie
kunstzinnige disciplines te
te vergroten en te
onderzoeken en toe te passen om
versterken
eigen gevoelens uit te drukken,
•
de leerling is
ervaringen vast te leggen, verbeelding in staat om
vorm te geven en communicatie te spelsituaties uit te
bewerkstelligen. De leerlingen leren beelden met behulp
beelden, taal, muziek, spel en
van houding,
beweging te gebruiken om er
beweging, mimiek en
gevoelens en ervaringen mee uit te stem
drukken en om er mee te
•
De leerling is
communiceren.
in staat om de wie,
wat, waar en wanneer
herkenbaar vorm te
geven

O/V/G
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3.

De leerling leert mondeling of
schriftelijk te reflecteren op eigen
werk en werk van anderen,
waaronder dat van kunstenaars. De
leerlingen verwerven enige kennis
over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed

•
De leerling is Beoordelen op: inzet N.V.T. (gehele periode)
•
samenwerken
in staat om in de
voorbereiding en
•
presentatie
nabespreking
spelgegevens als rol,
actie en verhaal van
elkaar onderscheiden
•
De leerling is
in staat om zijn
feedback/mening
helder te
verwoorden.

O/V/G

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN
TOETSING 2020-2021
1. Periode
2. Kerndoelen
en toetsnummer

1.1

1.2

1.3

Voor dit vak zijn
nog geen
kerndoelen
geformuleerd.

VAK:Informatiekunde

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/GT

Methode:Digit VMBO methodelicentie
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

• De leerling leert inloggen in Magister en
leert de verschillende functionaliteiten van
Magister kennen en gebruiken
• De leerling leert inloggen in Teams en
Handelingsdeel, de leerling Periode 1
leert de verschillende functionaliteiten van
gaat de mentor bellen via
Teams kennen en gebruiken
• De leerling leert inloggen in mijn.zaam.nl Teams en laat dit zien.
en leert de verschillende functionaliteiten van
mijn.zaam.nl kennen en gebruiken
• De leerling leert de verschillen kennen
tussen Office-online werken en werken in
Office als vaste programma’s
• De leerling leert een bijlage toevoegen of
uploaden
Handelingsdeel, de leerling
kan laten zien dat er in de Periode 1
mappen bestanden zijn
toegevoegd.

• De leerling leert een mappenstructuur
aanmaken op OneDrive en leert bestanden
hierin op te slaan, te uploaden en te delen met Handelingsdeel, de leerling
laat de gemaakte
anderen
mappenstructuur
controleren door de docent Periode 1

PERIODE 1/2/3
6. Herkansing

7. Weging

Nee

1x

Nee

1x

Nee

1x
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2.1

• De leerling leert PowerPoint opstarten,
verkennen, vensteronderdelen en afsluiten
• De leerling leert een presentatie openen,
opslaan en sluiten
• De leerling leert over de verschillende
weergavemogelijkheden
• De leerling leert een tekst op een dia
plaatsen, de tekst opmaken en uitlijnen en
over tekstvakken invoegen en verwijderen
• De leerling leert over ongedaan maken,
opnieuw uitvoeren en herhalen
• De leerling leert opsommingstekens en
nummering toevoegen
• De leerling leert over kopiëren, invoegen,
verwijderen en verplaatsen van dia’s
• De leerling leert spellingscontrole
gebruiken
• De leerling leert een diavoorstelling in te
stellen en te laten zien
• De leerling leert afbeeldingen,
vormen, WordArt/SmartArt invoegen,
opmaken, uitlijnen, bewerken en verwijderen
• De leerling leert audio/video invoegen
• De leerling maakt kennis met thema’s en
themakleuren
• De leerling leert een achtergrond instellen
• De leerling leert een voettekst toevoegen
• De leerling leert overgangen en animaties
te gebruiken
• De leerling leert over het opslaan en
afdrukken van een presentatie

Handelingsdeel, de
Periode 2
leerlingen maken een
presentatie voor hun MOLgesprek, bij het vak
Informatiekunde wordt deze
presentatie beoordeeld op
Lay-out en vormgeving.

Nee

2x
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3.1

3.2

• De leerling leert Word opstarten,
vensteronderdelen kennen en afsluiten
• De leerling leert een document openen,
bewerken, opslaan en sluiten
• De leerling leert een tekst typen,
bewerken, selecteren en verwijderen
• De leerling leert spellingscontrole
gebruiken
• De leerling leert speciale tekens invoegen
• De leerling leert mappen en bestanden
kopiëren en verplaatsen
• De leerling leert over tekstopmaak en
deze kopiëren en plakken
• De leerling leert hoofdletters en kleine
letters maken, teksten dikgedrukt, cursief of
onderstreept te maken
• De leerling leert omgaan met ongedaan
maken, herhalen en opnieuw uitvoeren
• De leerling leert over afdrukvoorbeeld en
afdrukken van documenten
• De leerling leert over alles weergeven en
alinea’s uitlijnen
• De leerling leert opsomming en
nummering toepassen
• De leerling leert over handmatig
regeleinde en pagina-einde
• De leerling leert stijlen gebruiken en
wijzigen
• De leerling leert een inhoudsopgave
maken en hoe deze automatisch aan te
passen
• De leerling leert een koptekst en een
voettekst maken
• De leerling leert paginanummers
invoegen

Handelingsdeel, de
Periode 3
leerlingen maken een
verslag van hun BOS-stage,
bij het vak Informatiekunde
wordt deze beoordeeld op
Lay-out en vormgeving.
Handelingsdeel, de
leerlingen maken een flyer Periode 3
of folder en laten deze
beoordelen door de docent.

Nee

2x

Nee

2x
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3.3

• De leerling leert afbeeldingen, vormen,
Word-Art en tabellen invoegen, aanpassen,
opmaken en verplaatsen
• De leerling leert in een tabel kolommen en
rijen toevoegen en verwijderen
• De leerling leert de kolombreedte en
rijhoogte te veranderen
Excel:
• De leerling leert Excel opstarten,
verkennen en afsluiten
• De leerling leert een werkmap openen,
bewerken, opslaan en afsluiten
• De leerling leert gegevens invoeren,
overschrijven, wijzigen en wissen
• De leerling leert cellen selecteren
• De leerling leert eenvoudige formules
maken
• De leerling leert de functie Som gebruiken Handelingsdeel, de leerling
maakt een
• De leerling leert een handeling ongedaan
budget/kostenoverzicht in Periode 3
maken of opnieuw uitvoeren
Excel en laat deze
• De leerling leert werkbladen bewerken
beoordelen door de docent.
• De leerling leert gegevens verplaatsen,
kopiëren en plakken
• De leerling leert kolommen en rijen
selecteren, invoegen en verwijderen
• De leerling leert kolombreedte en
rijhoogte wijzigen
• De leerling leert uitlijning toepassen
• De leerling leert cel-opmaak gebruiken en
aanpassen
• De leerling leert over getal- en
datumnotatie
• De leerling leert opmaak kopiëren en
plakken
• De leerling leert speciale tekens invoegen

Nee

2x
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• De leerling leert hoe een spreadsheet
afgedrukt kan worden

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
De cijfers van periode 1 en 2 en 3 worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 11. Dit vormt het eindcijfer voor het vak.
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 1.2

31,35

VZ 1.2

1, 4, 5, 6, 7

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

METHODE: VERZORGING VOOR
JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

Thema 5
Proefwerk
Je weet/ je kunt:
-enkele vormen van samenleven
benoemen
-veranderingen in het gezin
benoemen die van invloed zijn op
het huishouden
-Uitleggen wat emancipatie
betekent
-Hoe je huishouden kunt doen en
waar je op let (veiligheid, milieu
en uitgaven)
-Wat uitgaven in je dagelijks leven
uit bestaan
Vertel!
PO/LOB
LOB opdracht interview en
reflectie.
De leerling kan de loopbaan van een
volwassene volgen en vergelijken
met zijn eigen doelen.

LEERWEG: BASIS

5. Toetsduur

50 min

Thuisopdracht

PERIODE: 1

6. Weging

2

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 2.1

28, 29, 30, 31, 34,
35

VZ 2.2

1, 5, 6, 7

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

LEERWEG: BASIS

METHODE: VERZORGING VOOR
JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

THEMA 6: VOEDING EN
Proefwerk
VERTERING
Je weet/ je kunt:
-het verschil tussen
voedingsmiddelen en
voedingsstoffen benoemen.
-wat is gezonde voeding.
-wat de oorzaken zijn van
overgewicht en ondergewicht
-wat eetstoornissen zijn.
-het bereiden en bewaren van
voedsel op een veilige manier.
-hoe de organen voor vertering
werken.
-de functie van het gebit benoemen,
hoe je je gebit moet verzorgen
De Eetwissel
PO
Leerling bestudeert eigen eetgedrag
en koppelt deze aan de theorie.

PERIODE:
2
6. Weging

50 min

2

Thuisopdracht

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 3.1

34, 35

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

LEERWEG: BASIS

METHODE: VERZORGING VOOR
JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

Thema 4: relaties en seksualiteit
Proefwerk
Je weet/ je kunt:
- lichamelijke en geestelijke
veranderingen tijdens de puberteit
benoemen.
- hoe het voortplantingsstelsel van
een man/ vrouw werkt.
- beschrijven wat ovulatie,
menstruatie en de
menstruatiecyclus is.
- benoemen op welke manier
seksualiteit een rol kan spelen in je
leven.
- verschillende seksuele
voorkeuren noemen.
- vormen van seksueel geweld
benoemen
- beschrijven hoe je jezelf kunt
beschermen tegen soa's en
ongewenste zwangerschap

50 min

PERIODE:

3

6. Weging

2
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VZ 3.2

1, 5, 6, 7

Sense
PO
De leerling kan aan de hand van de
theorie zelf een artikel schrijven.

Thuisopdracht

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

METHODE: VERZORGING VOOR
JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 1.2

31, 35

Thema 5
Proefwerk
Je weet / je kunt:
-enkele vormen van samenleven
benoemen
-veranderingen in het gezin
benoemen die van invloed zijn op
het huishouden
-Uitleggen wat emancipatie
betekent
-Hoe je huishouden kunt doen en
waar je op let (veiligheid, milieu en
uitgaven)
-Waar uitgaven in je dagelijks leven
uit bestaan
Extra basisstof: je kunt een balans
maken tussen je in- en uitgaven.

VZ 1.2

1, 4, 5, 6, 7

Vertel!
PO
LOB opdracht interview en
reflectie.
De leerling kan de loopbaan van een
volwassene volgen en vergelijken
met zijn eigen doelen.

LEERWEG: THEORETISCH

5. Toetsduur

50 min

Thuisopdracht

PERIODE:
1
6. Weging

2

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 2.1

28, 29, 30, 31, 34,
35

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

METHODE: VERZORGING VOOR
JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

THEMA 6: VOEDING EN
Proefwerk
VERTERING
Je weet/ je kunt:
-het verschil tussen
voedingsmiddelen en
voedingsstoffen benoemen.
-wat is gezonde voeding.
-wat de oorzaken zijn van
overgewicht en ondergewicht
-wat eetstoornissen zijn.
-het bereiden en bewaren van
voedsel op een veilige manier.
-hoe de organen voor vertering
werken.
-de functie van het gebit benoemen,
hoe je je gebit moet verzorgen.
Extra basisstof 9:
-je kunt benoemen wat de
begrippen onder- en over voeding
inhouden.
-Je kunt uitleggen hoeveel energie
een mens nodig heeft.

LEERWEG: THEORETISCH

5. Toetsduur

50 min

PERIODE:
2
6. Weging

2

102

VZ 2.2

1, 5, 6, 7

De Eetwissel
PO
Leerling bestudeert eigen eetgedrag
en koppelt deze aan de theorie.

Thuiswerken (voedingscentrum)

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021

VAK:

LEERJAAR: 2

LEERWEG: THEORETISCH
5. Toetsduur

1. Periode en
toetsnummer

2. Kerndoelen

Methode:
3. Inhoud

4. Toetsvorm

VZ 3.1

34, 35

Thema 4: relaties en seksualiteit

Proefwerk

50 min

PERIODE:
3
6. Weging

2

Je weet/ je kunt:
- lichamelijke en geestelijke
veranderingen tijdens de puberteit
benoemen.
- hoe het voortplantingsstelsel van
een man/ vrouw werkt.
- beschrijven wat ovulatie,
menstruatie en
de menstruatiecyclus is.
- benoemen op welke manier
seksualiteit een rol kan spelen in je
leven.
- verschillende seksuele
voorkeuren noemen.
- vormen van seksueel geweld
benoemen
- beschrijven hoe je jezelf kunt
beschermen tegen soa's en
ongewenste zwangerschap.
Extra basisstof: je kunt de risico’s
van HIV en chlamydia uitleggen

104

VZ 3.2

1, 5, 6, 7

Sense
PO
De leerling kan aan de hand van de
theorie zelf een artikel schrijven.

Thuisopdracht

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 1.2

31,35

VZ 1.2

1, 5, 6, 7

VAK: VERZORGING

LEERJAAR : 2

LEERWEG: KADER

METHODE: VERZORGING VOOR
JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

Thema 5
Proefwerk
Je weet/ je kunt
-enkele vormen van
samenleven benoemen
-veranderingen in het gezin
benoemen die van invloed zijn op
het huishouden
-Uitleggen wat emancipatie
betekent
-Hoe je huishouden kunt doen en
waar je op let (veiligheid, milieu en
uitgaven)
-Wat uitgaven in je dagelijks leven
uit bestaan
Vertel!
PO
LOB opdracht interview en
reflectie.
De leerling kan de loopbaan van een
volwassene volgen en vergelijken
met zijn eigen doelen.

50 min

Thuisopdracht

PERIODE:
1
6. Weging

2

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

METHODE: RZORGING VOOR JOU
3. Inhoud

4. Toetsvorm

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 2.1

28, 29, 30, 31, 34,
35

THEMA 6: VOEDING EN
Proefwerk
VERTERING
Je weet/ je kunt:
-het verschil tussen
voedingsmiddelen en
voedingsstoffen benoemen.
-wat is gezonde voeding.
-wat de oorzaken zijn van
overgewicht en ondergewicht
-wat eetstoornissen zijn.
-het bereiden en bewaren van
voedsel op een veilige manier.
-hoe de organen voor vertering
werken.
-de functie van het gebit benoemen,
hoe je je gebit moet verzorgen.

VZ 2.2

1, 5, 6, 7

De Eetwissel
PO
Leerling bestudeert eigen eetgedrag
en koppelt deze aan de theorie.

LEERWEG: KADER
5. Toetsduur

50 min

Thuisopdracht

PERIODE:
2
6. Weging

2

2

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

VZ 3.1

34, 35

VZ 3.2

1, 5,6, 7

VAK: VERZORGING

LEERJAAR: 2

METHODE: VERZORGING VOOR JOU
3. Inhoud
4. Toetsvorm

Thema 4: relaties en seksualiteit
Je weet/ je kunt:
- lichamelijke en geestelijke
veranderingen tijdens de puberteit
benoemen.
- hoe het voortplantingsstelsel van
een man/ vrouw werkt.
- beschrijven wat ovulatie,
menstruatie en de
menstruatiecyclus is.
- benoemen op welke manier
seksualiteit een rol kan spelen in je
leven.
- verschillende seksuele
voorkeuren noemen.
- vormen van seksueel geweld
benoemen
- beschrijven hoe je jezelf kunt
beschermen tegen soa's en
ongewenste zwangerschap.
Sense
De leerling kan aan de hand van de
theorie zelf een artikel schrijven.

LEERWEG: KADER
5. Toetsduur

PERIODE:
3
6. Weging

Proefwerk

50 min

2

PO

Thuisopdracht

2
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

Periode 1

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen van
het vo*

Doel:
A presenteren:
Muziek maken en dit
presenteren.
(kerndoel 49)
B componeren: Zelf
muziek bedenken en
die uitvoeren
(kerndoel 48)
C luisteren: Het
luisteren naar
muziek en muzikale
elementen kunnen
verwoorden
(kerndoel 50)
D presentatie geven:
Het voorbereiden
van een presentatie
over een muzikaal
onderwerp naar
keuze en die
presenteren aan de
klas (kerndoel 51)
E Reflecteren: Het
reflecteren van
muziek die zelf

VAK: Muziek

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE
1/2/3

Methode:
3. Inhoud
4. Toetsvorm
5. Toetsduur
6. Weging
Wat moet een leerling kunnen, dus Mondeling,
Bij 1 lesuur 40 min regulier +10 min 1 of 2 keer, geen
leerdoelen omschrijven. De inhoud is spreekbeurt, praktische verlenging dyslecten
percentages
dus nooit een indicatie naar een
opdracht, proefwerk Bij een blokuur 80 min regulier en 20
hoofdstuk van een boek.
etc.
min verlenging dyslecten
• Oefenen met diverse
instrumenten (A,B)
• Drums (A, B)
• Keyboard (A, E)
• Theorie: toonhoogte en
ritme (F)
• POP-muziek (C, E)
• Gitaar & ukelele (A,C)
• Luisteren naar muziek en
instrumenten (C)
• Reggae (C, E)
• Presentaties (D)
• Notatie van muziek(E)
• Beeld en Geluid(Kerndoel
51)
• Toets periode 1

Toetsvorm: schriftelijk Toetsduur: 50 minuten
en praktisch

Weging: 1x

109

gemaakt is of door
anderen en een
mening vormen
daarover. (kerndoel
52)
F Kennis van notatie
van muziek
Periode 2

Doel:
A presenteren:
Muziek maken en dit
presenteren.
(kerndoel 49)
B componeren: Zelf
muziek bedenken
en die uitvoeren
(kerndoel 48)
C luisteren: Het
luisteren naar
muziek en muzikale
elementen kunnen
verwoorden
(kerndoel 50)
D presentatie geven:
Het voorbereiden
van een presentatie
over een muzikaal
onderwerp naar
keuze en die
presenteren aan de
klas (kerndoel 51)
E Reflecteren: Het
reflecteren van
muziek die zelf

Toetsvorm:
• Oefenen met diverse
Schriftelijk en
instrumenten (A,B)
praktisch
• DJ controllers (A,B)
• Viool (A,B)
• Afrika (C, E)
• Hiphop (E)
• Klassiek (C, E)
• Luisteren naar muziek en
instrumenten (C)
• Body Percussion (A, B, F)
• Presentaties (D)
• Elektronische muziek (A, B)
• Toets periode 2

Toetsduur:50 minuten

Weging 1x

110

gemaakt is of door
anderen en een
mening vormen
daarover. (kerndoel
52)
F Kennis van notatie
van muziek
Periode 3

Doel:
A presenteren:
Muziek maken en dit
presenteren.
(kerndoel 49)
B componeren: Zelf
muziek bedenken en
die uitvoeren
(kerndoel 48)
C luisteren: Het
luisteren naar
muziek en muzikale
elementen kunnen
verwoorden
(kerndoel 50)
D presentatie geven:
Het voorbereiden
van een presentatie
over een muzikaal
onderwerp naar
keuze en die
presenteren aan de
klas (kerndoel 51)
E Reflecteren: Het
reflecteren van
muziek die zelf

Toetsvorm: schriftelijk Toetsduur: 50 minuten
• Oefenen met diverse
en praktisch
instrumenten (A,B)
• Basgitaar (A,C)
• Elektronische muziek (A, B,
F)
• Xylofoon (A, B)
• Blues en Jazz (E)
• Presentaties (D)
• Luisteren naar muziek en
instrumenten (C)
• Boomwhackers (A,C, D)
• Notenschrift (A, B, F)
• Toets periode 3
•

Weging 1x
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gemaakt is of door
anderen en een
mening vormen
daarover. (kerndoel
52)
F Kennis van notatie
van muziek
8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021

VAK: Beeldende Vormgeving

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/TL

PERIODE 1

Methode: Geen
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

7. Weging

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

PTO 1.1
‘Silhouet’

48

De leerling maakt kennis met
kleurentheorieën, silhouet (zwart/ wit).
En leert dit
toe te passen met verschillende
materialen en technieken.

Praktisch

300 min

2 keer

PTO 1.2
‘Nieuwe media’

48,49,50,51

De leerling leert omgaan met een
camera/ video en maakt kennis met
diversen perspectieven en belichtingen.

Praktisch

300 min

2 keer

Schriftelijk

100 min

1 keer

Cultureel uitje
PTO 1.3
52
‘Reflectie periode 1’

Leerling leert reflecteren van eigen
gemaakt werk uit periode 1.

8. BEREKENING CIJFER PTO:
PTO 1.1+ PTO 1.1 + PTO 1.2 + PTO 1.2 + PTO 1.3 = TOTAAL : 5 = Gem cijferperiode 1 BV ljr 2
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

PTO 2.1
‘Poster theater’

48

PTO 2.2
‘Poldertheater’

48,50,51,52

PTO 2.3
‘Reflectie
poldertheater’

50,51,52

VAK: Beeldende Vorming

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/TL

Methode: Geen
3. Inhoud

4. Toetsvorm

PERIODE 2

5. Toetsduur

7. Weging

Leerling ontwerpt een eigen poster voor Praktisch
een theater d.m.v. kleurenleer en layout.

300 min

2 keer

Leerling volgt een workshop van
Poldertheater op school en maakt op
deze manier kennis
met theater.

300 min

2 keer

100 min

1 keer

Praktisch

Leerlingen bezoeken een voorstelling van
het poldertheater
Daarnaast maakt de leerling een LOB
opdracht. De leerling maakt n.a.v. de
ervaring met theater een eigen script,
verhaal, gedicht en betrekt op zichzelf in
het nu of in de toekomst.
Leerling leert te reflecteren n.a.v. het
Schriftelijk
poldertheater

8. BEREKENING CIJFER PTO:
PTO 2.1+ PTO 2.1 + PTO 2.2 + PTO 2.2 + PTO 2.3 = TOTAAL : 5 = Gem cijferperiode 2 BV ljr 2
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021

VAK: Beeldende Vorming

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/TL

PERIODE
3

Methode: Geen
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

7. Weging

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen

PTO 3.1
‘2D werkstuk’

48

Leerling maakt kennis met diversen
kunststromingen en verwerkt dit in 2dimensionaal werk.

Praktisch

300 min

2 keer

PTO 3.2
‘3D werkstuk’

48

Leerling maakt kennis met diversen
kunststromingen en verwerkt dit in 3dimensionaal werk.

Praktisch

300 min

2 keer

PTO 3.3
‘Kunstdossier’

49, 52

Leerling leert naar hun eigen werk te
Schriftelijk en Praktisch
kijken en te reflecteren. Dit doen ze door
het werk van het afgelopen jaar te
verzamelen in een eigen
gemaakt kunstdossier.

100 min

1 keer

8. BEREKENING CIJFER PTO:
PTO 3.1 + PTO 3.1 + PTO 3.2 + PTO 3.2 + PTO 3.3 = TOTAAL: 5 = Gem cijferperiode 3 BV ljr 2

115

PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

LO 1.1

LO 1.2

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen van
het vo*

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

VAK: Lichamelijke Opvoeding

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1

Methode:
3. Inhoud
4. Toetsvorm
5. Toetsduur
6. Weging
Wat moet een leerling kunnen, dus Mondeling,
Bij 1 lesuur 40 min regulier +10 min 1 of 2 keer, geen
leerdoelen omschrijven. De inhoud is spreekbeurt, praktische verlenging dyslecten
percentages
dus nooit een indicatie naar een
opdracht, proefwerk Bij een blokuur 80 min regulier en 20
hoofdstuk van een boek.
etc.
min verlenging dyslecten
Volleybal
Praktische opdracht
• Spelregels van het
volleybal
• Onder- en bovenhandse
techniek
• Onderhands serveren
• 4v4 volleybal spelen
• Oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren

Gedurende de les.

1

Wendsprong
Praktische opdracht
•
Vanuit een aanloop in de
trampoline springen
•
De aandachtspunten te
benoemen bij het maken van
een hurkwendsprong
• Adequaat omgaan met
risico’s en meehelpen
bij regelende taken, waaronder
hulpverlenen

Gedurende de les.

1
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LO 1.3

LO 1.4

LO 1.5

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

Shuttleruntest
Praktische opdracht
•
De term
uithoudingsvermogen
Het opbouwen van een looptempo

Gedurende de les.

1

Ringzwaaien
•
Hangend zwaaien aan de
ringen
•
Halve draai in halve draai
uit
•
Adequaat omgaan met
risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder
hulpverlenen

Gedurende de les.

1

Gedurende de gehele periode

1

Praktische opdracht

Inzet en gedrag over de periode –
Praktijk opdracht
gedrag, kleding, inzet
• Inzet --> meedoen tijdens
de lo+ les en doen war er van je
gevraagd wordt
• Gedrag --> positieve
instelling en rekening houden
met de veiligheid van jezelf en
medeleerlingen
• Kleding --> goed voorbereid
aan de les beginnen
(gymkleding aan en op tijd in de
les)
Iedere leerling start de periode met
het cijfer 10. Het niet nakomen van
bovenstaande afspraken resulteert
in een aantekening. Bij elke
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aantekening gaat er een punt van
het cijfer af. Aantal aantekeningen
bepaalt het cijfer voor onderdeel
1.5.

8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

LO 2.1

LO 2.2

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen van
het vo*

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

VAK: Lichamelijke Opvoeding

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 2

Methode:
3. Inhoud
4. Toetsvorm
5. Toetsduur
6. Weging
Wat moet een leerling kunnen, dus Mondeling,
Bij 1 lesuur 40 min regulier +10 min 1 of 2 keer, geen
leerdoelen omschrijven. De inhoud is spreekbeurt, praktische verlenging dyslecten
percentages
dus nooit een indicatie naar een
opdracht, proefwerk Bij een blokuur 80 min regulier en 20
hoofdstuk van een boek.
etc.
min verlenging dyslecten
Basketbal
•
Spelregels van het
basketbal
•
Dribbelen en passen
•
Set shot & lay up
•
4v4 basketbal spelen
•
Oog hebben voor
veiligheid en regelende taken
uitvoeren

Praktische opdracht

Gedurende de les.

1

Handstand platval
• Balanceren op je handen

Praktische opdracht

Gedurende de les.

1
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• Het opzwaaien in een
handstand tegen de muur
• De term vormspanning
• Adequaat omgaan met
risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder
hulpverlenen
LO 2.3

LO 2.4

LO 2.5

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

Judo
• Veiligheidsregels en
(etiquette) regels bij
zelfverdediging in acht nemen
• Verschillende
kanteltechnieken
• Een medeleerling op de
grond controleren met een
houdgreep.

Praktische opdracht

Gedurende de les.

1

Slagbal
Praktische opdracht
• Spelregels van het slagbal
• Gooien en vangen
• De termen uitmaken en
inblijven
• Oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren

Gedurende de les.

1

Inzet en gedrag over de periode –
Praktijk opdracht
gedrag, kleding, inzet
• Inzet --> meedoen tijdens
de lo+ les en doen war er van je
gevraagd wordt
• Gedrag --> positieve
instelling en rekening houden
met de veiligheid van jezelf en
medeleerlingen

Gedurende de gehele periode

1
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• Kleding --> goed voorbereid
aan de les beginnen
(gymkleding aan en op tijd in de
les)
Iedere leerling start de periode met
het cijfer 10. Het niet nakomen van
bovenstaande afspraken resulteert
in een aantekening. Bij elke
aantekening gaat er een punt van
het cijfer af. Aantal aantekeningen
bepaalt het cijfer voor onderdeel
2.5.
8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

LO 3.1

LO 3.2

LO 3.3

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen van
het vo*

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,
56,57,58

VAK: Lichamelijke Opvoeding

LEERJAAR 2 EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 3

Methode:
3. Inhoud
4. Toetsvorm
5. Toetsduur
6. Weging
Wat moet een leerling kunnen, dus Mondeling,
Bij 1 lesuur 40 min regulier +10 min 1 of 2 keer, geen
leerdoelen omschrijven. De inhoud is spreekbeurt, praktische verlenging dyslecten
percentages
dus nooit een indicatie naar een
opdracht, proefwerk Bij een blokuur 80 min regulier en 20
hoofdstuk van een boek.
etc.
min verlenging dyslecten
Tipsalto
• Vanuit een aanloop
springen in de trampoline.
• Voorover roteren om de
lichaamsbreedte as
(transversale as)
• Adequaat omgaan met
risico’s en meehelpen bij
regelende taken, waaronder
hulpverlenen.

Praktische opdracht

Gedurende de les.

1

Afgooi en tikspelen
•
Spelregels trefbal
•
Gooien en vangen
•
Samenwerken in een
team

Praktische opdracht

Gedurende de les.

1

Verspringen
Praktische opdracht
•
Snelheid maken in een
aanloop.
• Explosief afzetten om een
om zo groot mogelijke sprong te
maken.
• Oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren.

Gedurende de les.

1

121

LO 3.4

LO 3.5

53,54,55,
56,57,58

53,54,55,56,57,58

Kogelstoten
Praktische opdracht
• Kogelstoten uit stand of
met aansluitpas
• Oog hebben voor veiligheid
en regelende taken uitvoeren.

Gedurende de les.

1

Inzet en gedrag over de periode –
Praktijk opdracht
gedrag, kleding, inzet
• Inzet --> meedoen tijdens
de lo+ les en doen war er van je
gevraagd wordt
• Gedrag --> positieve
instelling en rekening houden
met de veiligheid van jezelf en
medeleerlingen
• Kleding --> goed voorbereid
aan de les beginnen
(gymkleding aan en op tijd in de
les)

Gedurende de gehele periode

1

Iedere leerling start de periode met
het cijfer 10. Het niet nakomen van
bovenstaande afspraken resulteert
in een aantekening. Bij elke
aantekening gaat er een punt van
het cijfer af. Aantal aantekeningen
bepaalt het cijfer voor onderdeel
3.5.
8. BEREKENING CIJFER (PTO):
*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING
Onderbouw 2020/2021
KLAS: 2
VAK: Lichamelijke Opvoeding +
LEERWEG: Basis/Kader/TLPERIODE:
1, 2 en 3
METHODE: n.v.t.
1. PERIODE EN TOETSNUMMER

2. Kerndoelen

3. INHOUD
Zie beoordelingscriteria in vakwerkplan

4. TOETSVORM

LO+ 1.1

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Freerunning
• Veiligheids- en (etiquette) regels
• Van punt A naar B op eigen tempo
• “PK roll”
• “Wall run”
• “monkey”
• “Bayoflip”

LO+ 1.2

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Verzorgen LO+ les
• Lesvoorbereiding
• Verzorgen LO+ les
• Evaluatie les

5. TOETSDUUR

6. HERKANSING

7. WEGING

Praktische opdracht Gedurende de les

nee

1x

Praktische opdracht Gedurende de les

nee

2x

Format “verzorgen LO+ les” wordt begin schooljaar
20-21 op de ELO gezet. Leerlingen maken zelf
een tweetal om de les te geven. Lesvoorbereiding
wordt minimaal 2 dagen voordat de les gegeven
wordt ingeleverd via de ELO.
Onderdeel 1.2 wordt het gehele jaar afgenomen en
bestaat uit één cijfer per leerlingen.
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LO+ 1.3

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Hoogspringen
• Veiligheids- en etiquetteregels
• Aanloopfase, zweeffase, insprong &
landingsfase
• Uitdagen eigen lichaam
• Normering vastgesteld

Praktische opdracht Gedurende de les

nee

1x

LO+ 1.4

55, 56 & 57

Inzet en gedrag over de periode – gedrag,
kleding & inzet
• Inzet --> meedoen tijdens de lo+ les en doen
war er van je gevraagd wordt
• Gedrag --> positieve instelling en rekening
houden met de veiligheid van jezelf en
medeleerlingen
• Kleding --> goed voorbereid aan de les
beginnen (gymkleding aan en op tijd in de les)

Praktijk opdracht

nee

2x

Gedurende de
gehele periode

Iedere leerling start de periode met het cijfer 10.
Het niet nakomen van bovenstaande afspraken
resulteert in een aantekening. Bij elke aantekening
gaat er een punt van het cijfer af. Aantal
aantekeningen bepaalt het cijfer voor
onderdeel 1.4.
LO+ 2.1

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Boogschieten
• Veiligheids- en etiquetteregels
• Techniek boog
• Lange en korte afstand

Praktische opdracht Gedurende de les

nee

1x

LO+ 2.2

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Footvolley
• Spelregels Footvolley
• Over en weer plaatsen van de bal
• Wedstrijd kunnen spelen in drietallen
• Oog hebben voor veiligheid

Praktische opdracht Gedurende de les

nee

1x
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LO+ 2.3

55, 56 & 57

Inzet en gedrag over de periode – gedrag,
kleding & inzet
• Inzet --> meedoen tijdens de lo+ les en doen
war er van je gevraagd wordt
• Gedrag --> positieve instelling en rekening
houden met de veiligheid van jezelf en
medeleerlingen
• Kleding --> goed voorbereid aan de les
beginnen (gymkleding aan en op tijd in de les)

Praktijk opdracht

Gedurende de
gehele periode

nee

2x

Iedere leerling start de periode met het cijfer 10.
Het niet nakomen van bovenstaande afspraken
resulteert in een aantekening. Bij elke aantekening
gaat er een punt van het cijfer af. Aantal
aantekeningen bepaalt het cijfer voor
onderdeel 2.3.
LO+ 3.1

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Zuiderlicht Run
• Geleidelijk tempo lopen
• Uithoudingsvermogen testen
• Uitdagen eigen lichaam

Praktische opdracht Gedurende de les

nee

1x

LO+ 3.2

53, 54, 55, 56,
57 & 58

Dodge Ball
Praktische opdracht Gedurende de les
• Spelregels Dodge Ball
• Gooien en vangen
• Samenwerken
• Oog hebben voor veiligheid en regelende taken
uit kunnen voeren

nee

1x

LO+ 3.3

55, 56 & 57

Inzet en gedrag over de periode – gedrag,
kleding & inzet
• Inzet --> meedoen tijdens de lo+ les en doen
war er van je gevraagd wordt
• Gedrag --> positieve instelling en rekening
houden met de veiligheid van jezelf en
medeleerlingen

nee

2x

Praktijk opdracht

Gedurende de
gehele periode
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• Kleding --> goed voorbereid aan de les
beginnen (gymkleding aan en op tijd in de les)
Iedere leerling start de periode met het cijfer
10. Het niet nakomen van bovenstaande afspraken
resulteert in een aantekening. Bij elke aantekening
gaat er een punt van het cijfer af. Aantal
aantekeningen bepaalt het cijfer voor
onderdeel 3.3.
8. BEREKENING CIJFER
SCHOOLEXAMEN (PTA):
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

VAK: LOB

Methode:
2. Kerndoelen
3. Inhoud
Zie kerndoelen van het
vo*

Periode 1
LOB 1.1

6,7,9,10

Periode 1
LOB 1.2

5

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

20 min

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Startgesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling bereidt zichzelf voor het
startgesprek d.m.v. startgespreksformulier
jaar 2, periode 1.
De leerling neemt hierin de leiding.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen
loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor
zichzelf en voor anderen in de vorm van een
loopbaandossier in magister.
De leerling neemt minimaal per periode 1
LOB opdracht vanuit verschillende vakken op
in zijn/ haar LOB portfolio.

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
2. Kerndoelen
en toetsnummer Zie kerndoelen van
het vo*
Periode 2
LOB 2.1

VAK: LOB

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

Methode:
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

Verslag

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Uitslag profielentest & motivatie keuzevakken
De leerling maakt een foto van de uitslag van de
profielentest en upload deze in zijn/ haar portfolio.

Periode 2
LOB 2.2

6,7,9,10

Periode 2
LOB 2.3

5

De leerling maakt een top 9 van de keuzevakken die het
Verslag
Zuiderlicht aanbiedt. De leerling motiveert de keuze en kijkt
terug naar de gegeven PPO voorlichting.
( zie opdracht motivatie keuzevakken)
Rapportgesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling bereidt zichzelf voor het rapportgesprek d.m.v.
het rapportgespreksformulier: jaar 2, periode 2.De leerling
neemt hierin de leiding.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm van een
loopbaandossier. De leerling neemt minimaal per periode 1
LOB opdracht vanuit verschillende vakken op in zijn/ haar
LOB portfolio.

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021

VAK: LOB

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

Methode:
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

Stage &
stageverslag

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen
van het vo*

Periode 3
LOB 3.1

9,10

BOS stage & verslag
De leerling loopt stage en maakt de bijbehorende
opdracht. De leerling plaats de gemaakte opdracht in
zijn/ haar portfolio in magister.

Periode 3
LOB 3.2

6,7,9,10

Periode 3
LOB 3.3

5

MOL- gesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm
te geven door op systematische wijze om te gaan met
de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers.
De leerling reflecteert en bereidt zich voor d.m.v. de
MOL gespreksformulier jaar 2, periode 3. De leerling
presenteert dit aan de ouders/ mentor aan het einde
van elk leerjaar.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm van
een loopbaandossier.
De leerling neemt minimaal per periode 1 LOB
opdracht vanuit verschillende vakken op in zijn/ haar
LOB portfolio.

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

VAK: LOB

Methode:
2. Kerndoelen
3. Inhoud
Zie kerndoelen van het
vo*

Periode 1
LOB 1.1

6,7,9,10

Periode 1
LOB 1.2

5

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

20 min

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Startgesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling bereidt zichzelf voor het
startgesprek d.m.v. startgespreksformulier
jaar 2, periode 1.
De leerling neemt hierin de leiding.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen
loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor
zichzelf en voor anderen in de vorm van een
loopbaandossier in magister.
De leerling neemt minimaal per periode 1
LOB opdracht vanuit verschillende vakken op
in zijn/ haar LOB portfolio.

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
2. Kerndoelen
en toetsnummer Zie kerndoelen van
het vo*
Periode 2
LOB 2.1

VAK: LOB

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

Methode:
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

Verslag

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Uitslag profielentest & motivatie keuzevakken
De leerling maakt een foto van de uitslag van de
profielentest en upload deze in zijn/ haar portfolio.

Periode 2
LOB 2.2

6,7,9,10

Periode 2
LOB 2.3

5

De leerling maakt een top 9 van de keuzevakken die het
Verslag
Zuiderlicht aanbiedt. De leerling motiveert de keuze en kijkt
terug naar de gegeven PPO voorlichting.
( zie opdracht motivatie keuzevakken)
Rapportgesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling bereidt zichzelf voor het rapportgesprek d.m.v.
het rapportgespreksformulier: jaar 2, periode 2.De leerling
neemt hierin de leiding.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm van een
loopbaandossier. De leerling neemt minimaal per periode 1
LOB opdracht vanuit verschillende vakken op in zijn/
haar LOB portfolio.

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021

VAK: LOB

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

Methode:
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

Stage &
stageverslag

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen
van het vo*

Periode 3
LOB 3.1

9,10

BOS stage & verslag
De leerling loopt stage en maakt de bijbehorende
opdracht. De leerling plaats de gemaakte opdracht in
zijn/ haar portfolio in magister.

Periode 3
LOB 3.2

6,7,9,10

Periode 3
LOB 3.3

5

MOL- gesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm
te geven door op systematische wijze om te gaan met
de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers.
De leerling reflecteert en bereidt zich voor d.m.v. de
MOL gespreksformulier jaar 2, periode 3. De leerling
presenteert dit aan de ouders/ mentor aan het einde
van elk leerjaar.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm van
een loopbaandossier.
De leerling neemt minimaal per periode 1 LOB
opdracht vanuit verschillende vakken op in zijn/ haar
LOB portfolio.

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT
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PROGRAMMA VAN TOETSING 2020-2021
1. Periode
en toetsnummer

2. Kerndoelen
Zie kerndoelen van het
vo*

Periode 1
LOB 1.1

6,7,9,10

Periode 1
LOB 1.2

5

8. BEREKENING CIJFER (PTO): NVT

VAK: LOB
Methode:
3. Inhoud

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

20 min

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Startgesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling bereidt zichzelf voor het
startgesprek d.m.v. startgespreksformulier
jaar 2, periode 1.
De leerling neemt hierin de leiding.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen
loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor
zichzelf en voor anderen in de vorm van
een loopbaandossier in magister.
De leerling neemt minimaal per periode 1
LOB opdracht vanuit verschillende vakken
op in zijn/ haar LOB portfolio.

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
2. Kerndoelen
en toetsnummer Zie kerndoelen van
het vo*
Periode 2
LOB 2.1

VAK: LOB

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

Methode:
3. Inhoud

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

Verslag

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Uitslag profielentest & motivatie keuzevakken
De leerling maakt een foto van de uitslag van de profielentest en
upload deze in zijn/ haar portfolio.

Periode 2
LOB 2.2

6,7,9,10

Periode 2
LOB 2.3

5

De leerling maakt een top 9 van de keuzevakken die het Zuiderlicht Verslag
aanbiedt. De leerling motiveert de keuze en kijkt terug naar de
gegeven PPO voorlichting.
( zie opdracht motivatie keuzevakken)
Rapportgesprek:
Praktisch/
De leerling bereidt zichzelf voor het rapportgesprek d.m.v. het
mondeling
rapportgespreksformulier: jaar 2, periode 2.
De leerling neemt hierin de leiding.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor
zichzelf en voor anderen in de vorm van een loopbaandossier. De
leerling neemt minimaal per periode 1 LOB opdracht vanuit
verschillende vakken op in zijn/ haar LOB portfolio.
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PROGRAMMA VAN TOETSING 20202021
1. Periode
en toetsnummer

VAK: LOB

Methode:
2. Kerndoelen
3. Inhoud
Zie kerndoelen van
het vo*

LEERJAAR EN LEERWEG BB/KB/GT

PERIODE 1/2/3

4. Toetsvorm

5. Toetsduur

6. Weging

Periode 3
LOB 3.1

9,10

BOS stage & verslag
Stage &
De leerling loopt stage en maakt de bijbehorende
stageverslag
opdracht. De leerling plaats de gemaakte opdracht in
zijn/ haar portfolio in magister.

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Periode 3
LOB 3.2

6,7,9,10

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee

Periode 3
LOB 3.3

5

MOL- gesprek:
Praktisch/ mondeling
De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan
vorm te geven door op systematische wijze om te gaan
met de vijf loopbaancompetenties van Marinka
Kuijpers.
De leerling reflecteert en bereidt zich voor d.m.v. de
MOL gespreksformulier jaar 2, periode 3. De leerling
presenteert dit aan de ouders/ mentor aan het einde
van elk leerjaar.
LOB portfolio:
Magister portfolio
De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen in de vorm
van een loopbaandossier.
De leerling neemt minimaal per periode 1 LOB
opdracht vanuit verschillende vakken op in zijn/ haar
LOB portfolio.

n.v.t.

Waardering:
voldaan ja/ nee
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