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Programma van Toetsing en Doorstroming 

 
Op het Castor College werken we vanaf dit jaar met een Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). In dit boekje staat beschreven welke 
summatieve toetsen (toetsen die een cijfer opleveren) er worden afgenomen die meetellen voor de overgang naar het volgende leerjaar. Ook 
de leerdoelen per toets staan beschreven. Op deze manier weten ouders en leerlingen precies wat er in het schooljaar gedaan wordt en welke 
verwachtingen er zijn. 

 
Het PTD is in vier periodes onderverdeeld. Het kan zijn dat de leerdoelen van de ene periode in de andere periode doorloopt zodat leerdoelen 
uit een volgende periode al in een periode ervoor behandeld worden. 

 
De toetsen en opdrachten die leerlingen het gehele jaar maken vormen een ontwikkellijn. Door te kijken naar de cijfers en de prestaties wordt er 
door het docententeam gekeken of een leerling aan het einde van het schooljaar op het juiste niveau zit en door kan naar het volgend leerjaar. 

 
Naast dit PTD hebben alle bovenbouwleerlingen ook het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) ontvangen. Hierin staan alleen de 
toetsen die meetellen voor het vaststellen van het schoolexamencijfer. Deze is al voor 1 oktober verstuurd en is terug te vinden op de website. 

 
Om de ontwikkeling en voortgang van een leerling goed in beeld te brengen doorlopen leerling, ouder en mentor samen de cyclus ‘Leerling in 
beeld’ tijdens het schooljaar. In week 49 is de eerste leerlingbespreking. Docenten geven feedforward aan de mentor over inzet, motivatie, 
werkhouding en prestaties. In week 50 bespreekt de mentor de feedforward met de leerlingen en bereidt de leerling een plan van aanpak voor. 
De leerling presenteert dit in week 51 in het MOL gesprek. Deze cyclus herhaalt zich in week 11 t/m 14. 
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Toetsing op het Castor College 
Bovenbouw 

 
 

Algemene uitgangspunten 
 

Waarom toetsen? 
Het Castor College wil, in overeenstemming met de waarden waar de school voor staat, toetsen: 

• Om te zien of leerlingen de inhoud goed begrepen hebben en de juiste vaardigheden hebben. 
• Om vorderingen te kunnen meten / monitoren. 
• Om feedback te kunnen geven op het leerproces. 
• Om leerlingen te motiveren om te leren. 
• Om leerlingen zelf inzicht te geven in waar ze staan t.o.v. de leerdoelen die ze moeten behalen. 
• Om leerlingen inzicht te geven waar ze qua kennis en vaardigheden in kunnen groeien en hoe ze hun talent kunnen 

ontwikkelen. 
• Om te kijken wat een leerling nodig heeft. 
• Om verantwoording af te leggen aan leerlingen, ouders, school en inspectie. 
• Om te bepalen of leerlingen op het juiste niveau zitten. 
• Om de leerlingen goed voor te bereiden op het examen. 

 
 

Formatief handelen en summatief toetsen 
In 2021 hebben we vastgesteld dat we minder focus willen leggen op het behalen van cijfers en meer op het leerproces van de leerling. Dit 
willen we bereiken door een duidelijk onderscheid te maken tussen formatief handelen en summatief toetsen. 

 
• Het doel van summatieve toetsing is het afronden van het leerproces. Na een bepaalde periode wordt beoordeeld of de leerling de 

beoogde leerdoelen in voldoende mate beheerst. Het verkregen resultaat telt altijd mee voor een besluit, bijvoorbeeld voor de 
overgang. 
We streven naar het aanbrengen van variatie in toetsvormen. Naast de traditionele schriftelijke toets met open vragen en/of 
meerkeuzevragen kan ook een onderzoeksopdracht, een mondeling, practicum of presentatie een toets zijn. Ook stimuleren we dat 
vakken vakoverstijgend samenwerken en toetsen. 
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• Het doel van formatief handelen is het stimuleren van het leerproces. Het leerproces wordt inzichtelijk gemaakt voor leerling en docent. 
Dit kan zowel met een diagnostische toets, als met didactische werkvormen in de klas, die zichtbaar maken waar de leerling naar toe 
moet, waar hij staat, en wat hij nodig heeft om verder te komen in zijn leerproces. 
De leerling krijgt effectieve feedback en ruimte om zich volop te ontwikkelen. Dit betekent dat de feedback zowel gericht is op zijn 
zwakke punten, waar hij nog aan moet werken, als wel op het bekrachtigen van wat hij goed of uitstekend doet. Een leerling leert ook 
zichzelf feedback te geven, andere leerlingen feedback te geven, en feedback te ontvangen. 

 

 
Afspraken rondom toetsen 
Algemeen 

• De leerlingen hebben minimaal 5 en maximaal 8 summatieve toetsen per schooljaar per vak. 
• Leerdoelen die summatief getoetst worden, worden vooraf formatief geëvalueerd, bijvoorbeeld in de vorm van een diagnostische 

toets. 
• Een toets kan uit meerdere vormen bestaan, bijvoorbeeld een schriftelijke toets, een kijk- en luistertoets, een 

onderzoeksopdracht in de vorm van een werkstuk bijv., een presentatie, mondeling, practicum, etc. 
• Per vak, per jaarlaag is er minimaal één andere toetsvorm dan een schriftelijke toets. 
• Een toets (schriftelijk of een andere vorm) bestaat uit één cijfer en mag geen combinatiecijfer zijn, bestaande uit meerdere 

toetsen op verschillende moment. 
• Een (diagnostische) toets wordt altijd nabesproken. 

 

Planning 
• Het maximum aantal toetsen per week is 5 toetsen, met een max van 1 per dag (buiten proefwerkweken) 
• Het inplannen van alle toetsen (schriftelijk of praktisch) gebeurt minimaal 2 weken van tevoren in magister (m.u.v. 

L.O). Dit geldt ook voor toetsen waarvoor geen voorbereiding vereist is. 
• De eerste twee lesdagen na een vakantie van minimaal een week zijn toetsvrij 
• In de week voor een proefwerkweek of PTA-week worden er geen toetsen afgenomen 
 

 
 

Presentaties 
•  Als presentaties over meerdere weken verspreid worden, tellen ze niet mee met het maximumaantal toetsen 

per week. 
• Een leerling heeft maximaal één presentatie per week. Leerlingen met meer presentaties dan 1 per week, gaan in overleg met 

hun docent op zoek naar oplossing. 
• De presentatie wordt minimaal twee weken van tevoren opgegeven. 
• Als presentaties niet op hetzelfde moment worden afgenomen, hoeft de beoordeling niet binnen twee weken bekend te zijn. 
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Programma van Toetsing en Doostroming (PTD) 
• Alle summatieve toetsen worden per vak en per jaarlaag vastgelegd in een jaaroverzicht. 

 
Beoordeling 

• Het resultaat van een toets wordt binnen 10 werkdagen na afname met de leerling gedeeld. Uitzondering 
hierop zijn toetsen die niet alle leerlingen op hetzelfde moment maken (bijvoorbeeld presentaties). 

• Een summatieve beoordeling wordt altijd uitgedrukt in een cijfer. Bij LO wordt het aan het eind omgezet in Onvoldoende, 
Voldoende, Goed. 

• Voor de praktische opdrachten die summatief getoetst worden, wordt het proces meegewogen in het cijfer. 
• Het beoordelen van vaardigheden en praktische opdrachten gebeurt aan de hand van een passend beoordelingsmodel, zoals 

bijvoorbeeld een rubrics. 
• Docenten die hetzelfde vak geven, stemmen de wijze van beoordelen op elkaar af en zorgen ervoor dat het beoordelen van een 

bepaalde toets, onafhankelijk van de docent, altijd op dezelfde manier gebeurt. Voor het resultaat van de toets, mag het dus niet 
uitmaken welke docent de toets heeft beoordeeld. 

• Leerlingen mogen toetsen altijd inzien en docenten bespreken de toets na. 
 

Inhalen  
• Bij het inhalen van toetsen mag van de regels rondom de planning van toetsen worden afgeweken. 
• De leerling die met een aanvaardbare reden niet heeft deelgenomen aan een toets, heeft het recht en de plicht alsnog de toets 

te maken. Een docent mag in overleg met de leerling afwijken van de inhaalplicht voor een toets. 
• De leerling is verantwoordelijk voor het maken van de afspraak om een gemiste toets in te halen. Hij moet deze afspraak, in 

overleg met de docent, maken binnen twee weken vanaf het moment dat de leerling weer op school aanwezig is. 
 

Fraude  
• Fraude bij een toets wordt bestraft. Hiervoor kan het cijfer 1,0 gegeven worden. 
• Leerlingen die ongeoorloofd absent zijn bij een toets, krijgen een sanctie opgelegd, zoals is beschreven in het verzuimprotocol. 

Bij een ongeoorloofde absentie wordt altijd een inhaalmoment gepland. (zie: Leerlingenstatuut) 
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Nog over uit leerlingenstatuut: 
• De leerling noteert de leerstof voor het proefwerk in zijn/haar papieren agenda/planner. Bij inhalen mag van 

deze regel worden afgeweken. 
• Een proefwerk mag alleen de behandelde stof bevatten die minstens drie schooldagen van tevoren is afgerond 
• Een toets die voortbouwt op een vorige toets, mag slechts worden afgenomen als de vorige toets is besproken en de cijfers 

bekend zijn. 
 

Er zijn geen afspraken over het herkansen van toetsen uit het PTD in de bovenbouw. 
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Vak:  Aardrijkskunde  

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Overleven in 

Europa H2  

Verder kijken dan de costa’s. Het Middellandse zeegebied   PW  45  2  40  

H3  Op de grens van continenten. Platentektoniek  PW  60?  2  45 en 46  

toetsweek  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Arm en Rijk 

H1  

Twee werelden, een grensgebied. Grensgebied VS-Mexico  PW  60?  2  3 en 4  

toetsweek  

Arm en Rijk 

H1  

Twee werelden, een grensgebied. Grensgebied VS-Mexico  PW  60?  2  3 en 4  

toetsweek  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Arm en Rijk: 

H2   

Dromen van een betere toekomst. Migratie van zuid naar 

noord, economische verschillen, sociale verschillen   

PW  45  2  8  

Arm en Rijk   

H 1 t/m 4  

Verschillen arm en rijk en de gevolgen daarvan op cultureel, 

sociaal, economisch en demografisch gebied.   

PTA  100  20%  11/12  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Actieve Aarde 

H1  

Ons eiland in de ruimte; geschiedenis van het ontstaan van de 

aarde  

PW  45  2  20  

Actieve Aarde 

h2  

Afbraak en opbouw van het landschap  PW  60?  2  26  
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Vak:  BECO 

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 3  H.3 Balans, resultatenrekening en liquiditeit  schriftelijk  45 minuten  2    

Hoofdstuk 5 

en 6   
H.5 Verzekeren, studeren, sparen, lenen  

H.6 Enkelvoudige- en samengestelde interest  

schriftelijk  60 minuten  2  Periodeweek 1 

(week 45)  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 7 

en 8 

H.7 Beleggen  

H.8 Woning  

schriftelijk  45 minuten  2  Week 49  

Hoofdstuk 

11,12 en 13  

H.11 Eigen onderneming  

H.12 Keuze rechtsvorm  

H.13 Organisaties en maatschappij  

schriftelijk  60 minuten   2  Periodeweek 2 

(week 3 en 4)  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H.3 + H.5 t/m 8 

+ H.11 t/m 13  

  

Vaardigheden + Bedrijfseconomie in Balans*:   

H.3 Balans, resultatenrekening en liquiditeit  

H.5 Verzekeren, studeren, sparen, lenen  

H.6 Enkelvoudige- en samengestelde interest  

H.7 Beleggen  

H.8 Woning  

H.11 Eigen onderneming  

H.12 Keuze rechtsvorm  

H.13 Organisaties en maatschappij  

Schriftlijk PTA  100 minuten  3  PTAweek 3 

(week 11 en 

12)  
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H.16 en 17  

  
H.16 Personeelsbeleid  

H.17 Eigen vermogen 

schriftelijk  45 minuten  2  Week 16  

H 9 en 10  

  
H.9   Familie  

H.10 Schenken en erven  

schriftelijk  45 minuten  2  Week 25  

 

  



Pagina 10 van 59 

 

Vak:  Biologie  

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Thema 1 

Inleiding in de 

biologie  

BS 1 t/m 6  

Voor leerdoelen zie hieronder  

Proefwerk  45 min  2x  Wk 39  

Thema 2 

Voortplanting  

BS 1 t/m 6  

Voor leerdoelen zie hieronder   

Proefwerk  

  

45 min  2x  Wk 45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Thema 3 

Genetica  

BS 1 t/m 6  

Voor leerdoelen zie hieronder  

Proefwerk  45 min  2x  Wk 49  

Thema 4 

Evolutie  

BS 1 t/m 7  

Voor leerdoelen zie hieronder  

Proefwerk  45 min  2x  Wk 03  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Thema 5 

Regeling  

BS 1 t/m 6  

Voor leerdoelen zie hieronder  

Proefwerk  45 min  2x  Wk 07  

PTA Thema 1 

t/m 5  

Zie hierboven  PTA toets  100 min  4x  Wk 12  

 

P
e

ri
o

d
e

 

4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Praktische 

opdracht  

Natuurwetenschappelijk onderzoek naar een biologisch 

onderwerp  

Natuurwetenschappelijk 

verslag  

-  4x  Wk 19  
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Thema 6 

Waarneming 

en gedrag  

en Thema 7 

Ecologie en 

milieu  

Thema 6: BS 1 t/m 6  

Voor leerdoelen zie hieronder  

  

  

Thema 7: BS 1 t/m 8  

Voor leerdoelen zie hieronder  

Groot proefwerk  60 min  4x  Wk 26  

 

Leerdoelen h4:  
Thema  Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

1 Inleiding in de biologie           

1 Wat is biologie?  1 Je kunt beschrijven wat biologie is en op 

welke gebieden biologie een rol speelt  
A4 A16  organismen, levensverschijnselen, 

stofwisseling, enzymen, katalyseren, 

dood, levenloos, individu, levensloop, 

ontwikkelen, soort, levenscyclus, 

natuurwetenschappen, context, 

biologische eenheden, moleculen, DNA, 

cel, orgaan, organisme, populatie, 

ecosysteem, biosfeer, systeem aarde, 

emergente eigenschap, interactie,  

   2 Je kunt de levenscyclus van dieren 

beschrijven   
C2.1  

   3 Je kunt de organisatieniveaus van de biologie 

benoemen en uitleggen dat op elk hoger 

organisatieniveau emergente eigenschappen 

ontstaan.  

A14 (B3.1.5)   

2 Organen, weefsels en cellen  4 Je kunt organenstelsels, organen, weefsels en 

cellen bij een mens herkennen en kenmerken 

en functies beschrijven.   

A11 A14 B3.1.1  organenstelsel, weefsel, dekweefsel 

(epitheel), zenuwweefsel, spierweefsel, 

tussencelstof  

   5 Je kunt beschrijven dat groepen cellen in een 

weefsel, orgaan of organenstelsel een 

gezamenlijke functie uitoefenen.  

B3.1.1 B3.1.2  

   6 Je kunt bij (delen van) organismen het 

verband aangeven tussen vorm en functie.   
A11  

3 Plantaardige en dierlijke cellen  7 Je kunt delen van dierlijke cellen en van 

plantaardige cellen herkennen en de functies 

ervan benoemen.   

B2.1.2  organel, celmembraan, celwand, 

cytoplasma, celplasma, celkern, 

kernmembraan, vacuole , 

vacuolemembraan, plastiden, 

chloroplasten, bladgroenkorrels, 

bladgroen, chromoplasten, 

leukoplasten, intercellulaire ruimte, 

preparaat, object, transmissie-

   8 Je kunt een microscoop gebruiken en 

daarmee (delen van) organismen bestuderen.  
A8.2 A8.4  
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elektronenmicroscoop of TEM, 

scanning elektronenmicroscoop of 

SEM  
4 Celorganellen  7 Je kunt delen van dierlijke cellen en van 

plantaardige cellen herkennen en de functies 

ervan benoemen.   

B2.1.2  kernplasma, chromosomen, kernporie, 

kernlichaampje, endoplasmatisch 

reticulum, ruw endoplasmatisch 

reticulum, ribosomen, golgisysteem, 

exocytose, secretie, lysosoom, 

mitochondriën, ATP, fosfolipiden  

   9 Je kunt een cel beschrijven als zelfstandig 

functionerende biologische eenheid.  
B2.1.2 (B2.1.3)  

5 Transport door membranen  10 Je kunt de concentratie van een oplossing 

berekenen.  
A8.5   oplossing, concentratie, ppm (parts per 

million), diffusie, diffusiesnelheid, 

permeabel membraan, semipermeabel 

of selectief permeabel, osmose, 

osmotische waarde, osmotische druk, 

aquaporine, isotoon, hypotoon, 

hypertoon, turgor, plasmolyse, 

concentratieverval, passief transport, 

ionentransport, porie-eiwitten, 

transporteiwitten, actief transport, 

endocytose, endosoom, fagocytose, 

voedselvacuole  

   11 Je kunt uitleggen wat diffusie en osmose is 

en toelichten welke rol osmose speelt bij de 

stevigheid van planten.  

B2.2.1 B2.2.2  

   12 Je kunt beschrijven hoe transport van 

stoffen via (cel)membranen plaatsvindt.   
B2.2.1 B2.2.2 

(B3.4.2)  

6 Natuurwetenschappelijk 

onderzoek   
13 Je kunt verschillende typen en methoden 

van een natuurwetenschappelijk onderzoek 

beschrijven  

A5.1 t/ A5.8 + 

A5.11  
natuurwetenschappelijk probleem, 

onderzoeksvraag, data, beschrijvend 

onderzoek, hypothese, 

hypothesetoetsend onderzoek, 

experimenteergroep, controlegroep, 

blancoproef, steekproef, ontwerpend 

onderzoek, model, modelleren, 

verwachting, resultaten, conclusie, 

werkplan, verslag,  

   14 Je kunt een werkplan maken voor het 

uitvoeren van een natuurwetenschappelijk 

onderzoek.  

A5.1 t/ A5.8 + 

A5.11  

   

  

  
   

Thema  Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

2 Voortplanting           

1 Ongeslachtelijke voortplanting  1 Je kent de gebeurtenissen tijdens de celcyclus.  E1.2 E2.1 E 2.2 

E2.3 E2.4  E2.7  
celdeling, ongeslachtelijke 

voortplanting, weefselkweek, kloon, 

klonen, mitose, celcyclus, DNA-

replicatie of DNA-synthese, S-fase, 

chromatiden  

   2 Je weet dat door ongeslachtelijke voortplanting 

nakomelingen ontstaan die identiek zijn aan de 

ouder.  

E3.1 E2.8   



Pagina 13 van 59 

 

   3 Je herkent ethische en biologische argumenten 

bij standpunten over klonen van organismen.  
E2.8 E3.5  

2 Geslachtelijke voortplanting  4 Je kunt uitleggen hoe door meiose 

geslachtscellen ontstaan en hoe bevruchting 

verloopt.  

E2.3 E3.2  geslachtelijke voortplanting, 

levenscyclus, geslachtscellen, 

lichaamscellen, bevruchting, 

haploïde cellen, zygote, diploïde 

cellen, reductiedeling, meiose, 

meiose I, meiose II, meeldraad, 

stamper, vruchtbeginsel, 

zaadbeginsel, zaad, kiem, 

zelfbestuiving, kruisbestuiving, 

plantenveredeling, teelballen, 

zaadcel, eicel, eierstokken, follikel, 

ovulatie  

   5 Je kunt beschrijven hoe geslachtelijke 

voortplanting bij bloemplanten plaatsvindt.  
C2.1 E3.3 E3.6  

   6 Je kunt de delen en werking van het 

voortplantingsstelsel van de mens beschrijven.  
E3.4  

3 Hormonen  7 Je herkent de werking van hormonen bij de 

voortplanting van de mens.  
E3.4 B4.2.2  hormoonklieren, hormonen, 

geslachtshormonen, hypofyse, 

hypothalamus, FSH 

(follikelstimulerend hormoon), LH 

(luteïniserend hormoon), 

testosteron, menstruatiecyclus, 

oestrogeen, gele lichaam, 

progesteron  
4 Zwanger  8 Je kunt de ontwikkeling van zygote tot 

volgroeide baby beschrijven.  
C1.2.2, C1.2.3 

C1.2.4 C2.1 C2.2 

C2.3 E3.2 E3.3  

HCG (humaan 

choriongonadotrofine), embryo, 

embryonale ontwikkeling, 

klievingsdelingen, placenta, 

navelstreng, vruchtwater, foetus, 

celdifferentiatie, stamcellen, 

celtype  

   9 Je kent de fasen van de geboorte.  C2.2  

  

  

   
5 Seksualiteit  10 Je weet dat vanaf de puberteit en 

adolescentie seksualiteit een rol speelt.  
D3.1, D3.2, D3.3 

D3.9  
levensfase, puberteit, adolescentie, 

seksualiteit, seksuele opwinding, 

orgasme, heteroseksueel, 

homoseksueel, biseksueel, gender, 

transgender, coming-out  

   11 Je kunt seksualiteit toelichten en een mening 

geven over verschillende vormen van 

seksualiteit.  

D3.5, D3.6, D3.8  

6 Geboorteregeling en bescherming 

tegen soa's  
12 Je kunt de risico’s op infectie met seksueel 
overdraagbare aandoeningen toelichten.  

D3.7  soa (seksueel overdraagbare 

aandoening), aids, hiv (human 

immunodeficiency virus), 

voorbehoedmiddelen, 
   13 Je kent methoden om zwangerschap te 

voorkomen en hun voor- en nadelen.  
D3.4  
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   14 Je kunt biologische en ethische argumenten 

herkennen met betrekking tot ingrijpen in het 

voortplantingsproces van de mens.  

E3.5  anticonceptie, hormonale regulatie, 

ki (kunstmatige inseminatie), ivf (in-

vitrofertilisatie), ,  
  

  

   
Thema  Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

3 Genetica           
1 Fenotype en genotype  1 Je kunt omschrijven wat het fenotype en het 

genotype van een organisme is.   
E4.1.1 E4.1.2  fenotype, genotype, karyotype, 

chromosomenportret, 

karyogram, autosomen, 

homologe chromosomen, 

geslachtschromosomen, gen, 

nucleotiden, genoom, 

basenparing, DNA-sequentie, 

allel, genexpressie, inactivatie, 

milieu-factoren, modificatie, 

aangeboren afwijking, erfelijke 

ziekte  

   2 Je kunt omschrijven wat DNA-sequentie en 

genexpressie betekenen.   
F1.1.1 F1.1.2 

B1.1 C1.1.4 

F1.1.1 D1.1.1  
   3 Je kunt uitleggen dat een fenotype tot stand komt 

door het genotype en de invloed van 

milieufactoren.  

E4.1.1 C2.4  

2 Genenparen  4 Je kunt uitleggen hoe het fenotype van een 

organisme tot stand komt en hierbij de begrippen 

homozygoot, heterozygoot, dominant en recessief 

gebruiken.  

E4.1.3  locus, genenpaar, homozygoot, 

heterozygoot, dominant allel, 

recessief allel, onvolledig 

dominant allel, intermediair, 

codominantie, genetica, 

recombinatie, genetische 

variatie  

   5  Je kunt uitleggen hoe door recombinatie nieuwe 

combinaties van allelen ontstaan.   
F1.4.1 F1.3.1 

F1.2.3  

3 Monohybride kruisingen  6 Je kunt van een monohybride kruising een 

kruisingsschema opstellen.  
E4.1.3  monohybride kruising, 

kruisingsvraagstuk, 

kruisingsschema, testkruising, 

stamboom  
   7 Je kunt de frequentie van genotypen en 

fenotypen van nakomelingen bij een monohybride 

kruising afleiden uit een kruisingsschema of 

stamboom.  

E4.1.3  

4 Geslachtschromosomen  8 Je kunt beschrijven op welke wijze 

geslachtschromosomen het geslacht van een mens 

bepalen.   

E4.1.2  X-chromosoom, Y-chromosoom, 

X-chromosomaal, draagster  

   9 Je kunt een kruisingsschema maken voor X-

chromosomale overerving en hieruit of uit 

stambomen de frequentie van genotypen en 

fenotypen van nakomelingen afleiden.  

E4.1.3  
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5 Speciale manieren van 

overerven/Multiple allelen en letale 

factoren  

10 Je kunt kruisingsschema’s maken voor 
onafhankelijke overerving van multipele allelen, 

letale factoren en gekoppelde genen en hieruit of 

uit stambomen de frequentie van genotypen en 

fenotypen van nakomelingen afleiden.  

E4.1.3  multipele allelen, letale factor, 

gekoppelde genen, gekoppelde 

overerving, onafhankelijke 

overerving, mitochondriaal DNA  

   11 Je kunt verklaren dat mitochondriale overerving 

kan leiden tot een andere overerving dan volgens 

de wetten van Mendel.  

E4.1.4  

6 Opvoeding of aanleg  12 Je kunt het doel van tweelingonderzoek 

beschrijven.  
C2.4   nature-nurturediscussie, 

epigenetica,  
   13 Je kunt verklaren dat epigenetica kan leiden tot 

een ander overervingspatroon dan volgens de 

wetten van Mendel.  

E4.1.4  

   

  

  

   

  

  
Thema  

Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

4 Evolutie (en ordening)  leerdoelen        
1 De indeling van de levende natuur  1 Je kunt het ordeningssysteem van organismen 

beschrijven en toepassen.  
B2.1.2, B3.2.1, F2.4.3  biodiversiteit, domein, kenmerk, 

organische stoffen, anorganische 

stoffen, autotroof, 

cyanobacteriën, heterotroof, 

prokaryoot, eukaryoot, geslacht, 

binaire naamgeving, 

geslachtsnaam, soortaanduiding  
2 Prokaryoten  2 Je kunt kenmerken van prokaryoten noemen.  B2.1.1  bacteriën, plasmiden, genetische 

modificatie, virus, bacteriofagen  
3 Eukaryoten  3 Je kunt kenmerken van eukaryoten noemen.  B2.1.2  C2.1  schimmels, gisten, 

schimmeldraden, spore, 

paddenstoel, sporenplanten, 

vaatplanten, trilhaar, larve, 

metamorfose, pop, imago, eitjes  
4 De evolutietheorie  4 Je kunt uitleggen wat de neodarwinistische 

evolutietheorie inhoudt.  
F1.2.4   F1.4.1  F2.2.1  F2.3.1 

F2.4   
evolutie, neodarwinistische 

evolutietheorie, neodarwinisme, 

natuurlijke selectie, survival of the 

fittest, genetische variatie, 

mutaties, overlevingskans, 

selectiedruk, fitness, adaptatie  
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5 Onderzoek naar evolutie  5 Je kent enkele onderzoeksmethoden naar 

verwantschap.   
F1.1.3  anatomie, homologe organen, 

analoge organen, rudimentaire 

organen, stamboom     6 Je kunt verschillen en overeenkomsten 

herkennen tussen organen en orgaanstelsels van 

de mens en van verschillende diersoorten.  

B3.1.3  

   7 Je kunt een stamboom aflezen en construeren.  F2.4.3   

6 Evolutie in populaties  8 Je kunt beschrijven hoe de genetische 

eigenschappen van een populatie kunnen 

veranderen.  

F1.4.1  F2.1  F2.2  F2.3 F3.2 

F2.4.1  
populatie, soort, genenpool, 

seksuele selectie, genetic drift  

7 Het ontstaan van soorten  9 Je kent manieren van reproductieve isolatie.  F2.3  F2.4  F3.2  reproductieve isolatie, 

geografische isolatie, 

eilandtheorie, ,  
   

  

  

   
Thema  Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

5 Regeling en beweging           

1 Regeling en homeostase  1 Je kunt beschrijven hoe regelkringen 

een rol spelen bij het handhaven van de 

homeostase bij de mens.  

B4.1.3 (B2.1.4) 

B2.1.5  
normwaarde, dynamisch evenwicht, 

regelkring, homeostase, negatieve 

terugkoppeling (negatieve feedback), 

positieve terugkoppeling (positieve 

feedback), uitwendig milieu, 

inwendig milieu  
2 Hormale regulatie  2 Je kunt beschrijven op welke manieren 

hormonen cellen van weefsels en 

organen kunnen beïnvloeden.             

B4.2.1, B4.2.3  signaalmoleculen (signaalstoffen), 

receptoren, doelwitcellen, 

hormonen, endocriene klieren, 

exocriene klieren, doelwitorgaan 

(hormoonstelsel), 

hormoonconcentratie, 

hormoonstelsel, hypofyse, 

hypothalamus, groeihormoon (GH), 

oxytocine, antidiuretisch hormoon 

(ADH), schildklier, schildklierhormoon 

(thyroxine), eilandjes van 

Langerhans, insuline, glucagon, 

bloedsuikerspiegel, glycogeen, epo 

(erytropoëtine), bijnier, adrenaline  

   3 Je kunt de werking van 

hormoonklieren en hun hormonen 

beschrijven en afleiden hoe 

doelwitorganen daar op reageren.  

B4.2.2 B4.2.3  
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3 Het zenuwstelsel  4 Je kunt de bouw en signaalverwerking 

van de verschillende typen zenuwcellen 

beschrijven.  

B4.3.1 B4.3.2  zenuwstelsel, centraal zenuwstelsel, 

perifeer zenuwstelsel, animaal 

zenuwstelsel, autonoom 

zenuwstelsel (vegetatief 

zenuwstelsel), prikkel, , impulsen, 

receptoren (zintuigcellen), 

conductoren, effectoren, 

zenuwcellen (neuronen), 

neurotransmitters, dendriet, axon, 

myelineschede, cellen van Schwann, 

synaps, gevoelszenuwcel 

(sensorische zenuwcel), schakelcel, 

bewegingszenuwcel (motorische 

zenuwcel), zenuw, grote hersenen, 

kleine hersenen, hersenschors, grijze 

stof, merg, witte stof, hersenstam, 

hersencentrum, gevoelscentrum, 

bewegingscentrum, centrum voor 

zien of gezichtscentrum, ruggenmerg, 

ruggenmergszenuwknopen  

   5 Je kunt de bouw, functies en werking 

van het zenuwstelsel beschrijven.              
B4.3  

4 Reflexen en het autonome zenuwstelsel  6 Je kunt de functie van reflexen en een 

reflexboog beschrijven.     
B4.3 B7.3.2  reflex, reflexboog, reactiesnelheid, 

orthosympatisch zenuwstelsel, 

parasympatisch zenuwstelsel, 

innerveren, doelwitorgaan 

(zenuwstelsel), dubbele innervatie  

   7 Je kunt de werking van het autonome 

zenuwstel beschrijven.   
B7.3.2  

5 Neurale regulatie  8 Je kunt beschrijven hoe 

impulsgeleiding plaatsvindt.  
B4.3.1 B4.3.3   
   

rustpotentiaal, ionenpomp, natrium-

kaliumpomp, Na+-kanalen, 

drempelwaarde, actiefase, K+-

kanalen, herstelfase, alles-of-

nietsprincipe, prikkeldrempel, 

impulssterkte, impulsfrequentie, 

sprongsgewijze impulsgeleiding, 

impulsoverdracht  

   9 Je kunt beschrijven hoe 

impulsoverdracht plaatsvindt.  
B4.3.1 B4.3.3   

5 Spieren en beweging  10 Je kunt de bouw en werking van 

spieren beschrijven.         
B6.1 B7.3.2  glad spierweefsel, dwarsgestreept 

spierweefsel, spiervezel, spierschede, 

pees, spierbundel, motorisch 

eindplaatje, motorische eenheid, 

spiercontractie, spierfibrillen, 

filamenten, actine, myosine, 

antagonisten, krachttraining, 

duurtraining, warming-up, cooling-

down, doping, anabole steroïden, 

uithoudingsvermogen, betrouwbaar 

onderzoek, valide onderzoek  

   11 Je kunt de effecten van training en 

dopinggebruik uitleggen.  
B6.2  

   12 Je kunt de uitvoering van een 

onderzoek en de conclusies evalueren.  
A5.9  
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Thema  Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

6 Waarneming en gedrag           
1 Het zintuigenstelsel  1 Je kunt de werking van zintuigen beschrijven de 

relatie van het zintuigstelsel met het 

zenuwstelsel beschrijven.   

B7.1.1 B7.2.2  externe prikkel, interne prikkel, 

mechanische receptor, 

gehoorreceptor, 

evenwichtsreceptor, tastreceptor, 

drukreceptor, chemische receptor, 

temperatuurreceptor, pijnreceptor, 

lichtreceptor, prikkeldrempel, 

drempelwaarde, adequate prikkel, 

adaptatie (gewenning)  
2 Het oog  2 Je kunt de delen van het oog beschrijven en 

hun functie toelichten.  
B7.1.2 B7.2.1 

B7.3.3  
harde oogvlies, hoornvlies, iris 

(regenboogvlies), pigmenten, pupil, 

glasachtig lichaam, vaatvlies, 

voorste en achterste oogkamer, 

ooglens, straalvormig lichaam, 

netvlies, gele vlek, blinde vlek, 

accomoderen, accomodatiespieren, 

positieve lenzen, convergeren, 

brandpunt, brandpuntsafstand, 

negatieve lensen, divergeren, 

bijziend, verziend, pupilreflex, 

kringspieren, straalsgewijs lopende 

spieren, staafjes, kegeltjes, optisch 

chiasma, stereoscopie  

   3 Je kunt de beeldvorming door ooglenzen 

beschrijven en de pupilreflex toelichten.  
B7.1.2 B7.2.1 

B7.3.3  
   4 Je kunt de bouw en werking van het netvlies 

beschrijven en toelichten hoe je diepte kunt 

zien.  

B7.1.2 B7.2.1 

B7.3.3  

3 Gedrag beschrijven  5 Je kunt toelichten wat gedrag is en hoe gedrag 

is ingedeeld.  
D2.1 D2.3 t/m 

D2.7  
ethologie, gedrag, adequaat gedrag, 

handelingen, gedragselementen, 

respons, gedragssysteem, 

gedragsketen, balts, 

voortplantingsgedrag, broedzorg, 

ethogram, protocol  

   6 Je kunt omschrijven wat ethologie inhoudt, hoe 

je gedrag kunt bestuderen en de invloed van 

gedragsonderzoek op de maatschappij 

toelichten.  

D2.1 D2.3 t/m 

D2.7  

4 Het vormen van gedrag  7 Je kunt toelichten dat gedrag deels erfelijk is 

bepaald.  
D2.2  erfelijke eigenschappen, motivatie, 

periodieke invloed, biologische klok, 

voortplantingsprikkel, sleutelprikkel, 

supranormale prikkel  
   8 Je kunt de dynamische relatie beschrijven 

tussen een organisme en zijn omgeving.  
D2.1 D2.3 D2.4  

5 Aangepast gedrag  9 Je kunt leerprocessen herkennen en 

beschrijven en de functie van leren uitleggen.  
D2.3 D2.4  leerprocessen, inprenting, gevoelig 

periode, gewenning, conditionering, 

proefondervindelijk, trial and error, 

imitatie, inzicht  
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6 Sociaal gedrag  10 Je kunt de functies en vormen van sociaal 

gedrag uitleggen en het verband aangeven met 

overlevingskansen.  

D2.8  sociaal gedrag, signalen, 

communiceren, geritualiseerd 

gedrag, bronst, territoriumgedrag, 

conflictgedrag, dreiggedrag, 

overspronggedrag, rangorde, 

pikorde, imponeergedrag, 

verzoeningsgedrag, staten  
  

   

   
Thema  Leerdoelen  Eindterm  Begrippen  

7 Ecologie en milieu           

1 Organismen  1 Je kunt biotische en abiotische 

factoren binnen een ecosysteem 

benoemen.  

B8.3.1 B8.3.3  ecologie, biosfeer (systeem aarde), 

levensgemeenschap, biotische 

factoren, abiotische factoren, biotoop, 

ecosysteem, habitat, 

soortensamenstelling, 

verspreidingsgebied, tolerantie, 

optimum, beperkende factor  

   2 Je kunt de invloed van de 

belangrijkste abiotische factoren op 

organismen beschrijven.   

B8.3.3 D4.2.1 

D4.2.2  

   3 Je kunt veranderingen van abiotische 

en biotische factoren beschrijven.  
B8.3.3 D4.2.1 

D4.2.2  
2 Populaties  4 Je kunt binnen een ecosysteem 

vormen van concurrentie en van 

coöperatie onderscheiden.   

B8.3.2 D4.2.4 

D4.1.1 F3.2  
concurrentie, coöperatie, symbiose, 

mutualisme, commensalisme, 

parasitisme, geboorte, sterfte, migratie, 

biologisch evenwicht, uitheems, 

inheems, exoot, draagkracht  
   5 Je kunt de dynamiek en het evenwicht 

in een ecosysteem beschrijven.  
B8.3.2 B8.3.3 

C3.3 C3.4  
3 Ecosystemen  6 Je kunt de voedselrelaties en de 

informatienetwerken binnen een 

ecosysteem beschrijven.  

D4.1.1 D4.1.2 

D4.1.3  
vraat, signaalstoffen, voedselketen, 

predatie, voedselweb, trofisch niveau, 

producenten, assimilatie, 

koolstofassimilatie, voortgezette 

assimilatie, consumenten, dissimilatie, , 

reducenten, mineralisatie, biomassa (in 

voedselketen), piramide van aantallen, 

piramide van biomassa, productie  

   7 Je kunt de energiestroom door een 

ecosysteem beschrijven.   
B3.2.1 B3.2.3 

B8.1.1 B8.1.2 

B8.2.1  

4 Veranderende ecosystemen  8 Je kunt enkele ecosystemen 

beschrijven aan de hand van 

kenmerkende soorten.  

F3.1  pioniersoorten, pionierecosysteem, 

successie, biodiversiteit 

(soortenrijkdom), climaxecosysteem, 

primaire successie, secundaire 

successie, indicatorsoorten, 

modelleren  

   9 Je kunt veranderingen in een 

ecosysteem beschrijven.   
C3.1 C3.2 C3.3 

C3.4 + F3.1?  
   10 Je kunt in een model gegeven 

informatie over ecosystemen 

gebruiken, bewerken en analyseren.  

A7  
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5 Duurzaamheid en natuurbescherming  11 Je kunt de voornaamste oorzaken en 

gevolgen van de milieuproblemen 

noemen.  

F3.4  duurzame ontwikkeling, versnippering, 

Rode lijst  

   12 Je kunt uitleggen wat onder 

duurzame ontwikkeling wordt verstaan.  
D4.2.5  

   13 Je kunt maatregelen noemen voor 

natuurbescherming.   
F3.4  

6 Kringlopen  14 Je kunt de koolstofkringloop 

beschrijven.   
B8.2.2 B8.2.3  fossiele brandstoffen, ammonificatie, 

nitrificatie, denitrificatie, 

stikstofbinding     15 Je kunt de stikstofkringloop 

beschrijven.  
B8.2.2 B8.2.3  

7 Voedselproductie  16 Je kunt manieren noemen waarop 

een optimale productie van voedsel kan 

worden verkregen.  

B8.2.2 B8.2.3 

B8.3.4 C3.5 

D4.1.4/D4.2.3 

D4.2.5 D4.2.6  

persistent, accumulatie, biologisch 

afbreekbaar, uitspoeling, eutrofiëring 

(vermesting), waterbloei, veredeling,  

   17 Je kent oorzaken en gevolgen van 

eutrofiëring van water en mogelijke 

oplossingen daarvoor.  

B8.2.2 B8.2.3 

B8.3.4 C3.5  

8 Energie  18 Je kent oorzaken en gevolgen van de 

klimaatverandering en mogelijke 

oplossingen daarvoor.  

B8.1.3 B8.3.4 

D4.2.5 D4.2.6 

F3.3  

broeikaseffect, versterkt 

broeikaseffect, biomassa (voor 

energieopwekking), biobrandstoffen  
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Vak:  Duits 

Leerjaar + niveau: Havo 4  
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Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Duurzaamheidsproject  

  

ERK A2 B1   

Je kunt artikelen en luisterfragmenten over 

duurzaamheid begrijpen.  

Je kunt de True Price van je lievelingsgerecht in het Duits 

beredeneerd aangeven.  

PO Lespodium  6 weken  10  45  

K1-2  

  

Sterke en Modale WW, haben, sein, werden, wissen in 

de OTT, OVT en Voltooid Deelwoord. Zwakke WW in de 

OTT en Voltooid Deelwoord. Je kunt de hoofdlijn 

begrijpen van een eenvoudige tekst (A2). Je kent de 

woordenschat van K1 & K2 en beheerst deze zowel actief 

als passief.   

Schriftelijk  

Proefwerk  

45  10  TW2  

Wk 3  

 

P
e
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o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

K1-3  

  

ERK A2+  

Je kunt informatie van de radio, op een antwoordapparaat 

en/of mededelingen door een omroepinstallatie verstaan en 

begrijpen.  

Je kunt een gesprek verstaan en begrijpen.  

Je kunt individuele gesprekken volgen.  

Je kunt een radio-interview volgen.  

Schriftelijk Audio 

/ Goethe  

Luistertoets  

45  15  8  

K1-3  

  

ERK A2+  

1. Je kunt in eenvoudige bewoordingen mensen, dingen en 

vertrouwde onderwerpen binnen jouw interessegebied 

beschrijven. (ERK A2/A2+/B1)  

2. Mening geven: Je kunt uitleggen wat je leuk of niet leuk 

vindt aan iets of aan iemand. (ERK A2+)  

3. Je kunt in het kort zaken uitleggen en toelichten. (ERK B1)  

Mondeling in 

Duo’s  
  

  

  

  

  

10  15  14  
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4. Je kunt de sis-klank, de ich-/ach-klank, de klinkers en 

Umlaute en de letter G duidelijk en verstaanbaar 

uitspreken. (A2/B1)  

Je kent de grammaticaregels horende bij de voorzetsels met 

een vaste naamval en de keuzevoorzetsels (K3 Grammatik 

1+2). Je kunt deze regels toepassen.  

 

P
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Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

K1-4  

  

ERK A2+  

1. Kan informatie uitwisselen via tekstbericht, e-mail of in 

korte brieven om antwoord te geven op vragen 

(bijvoorbeeld over een nieuw product of een nieuwe 

activiteit).   
2. Kan persoonlijke informatie met een routinematig 

karakter doorgeven, bijvoorbeeld een korte e-mail of 

brief om zichzelf voor te stellen.   
3. Kan zeer eenvoudige persoonlijke brieven schrijven 

waarin dank wordt uitgesproken of verontschuldigingen 

worden aangeboden.   
4. Kan korte, eenvoudige briefjes, e-mails en tekstberichten 

schrijven (bijvoorbeeld om een uitnodiging te versturen 

of daarop te reageren of om een afspraak te bevestigen 

of te wijzigen).   
5. Kan een korte tekst op een kaart schrijven (bijvoorbeeld 

voor iemands verjaardag of om iemand een gelukkig 

nieuwjaar te wensen)   
  

Schrijftoets  45  15  20  

Handelingsdeel  

Voor PTA 441  

Domein E Literatuur; Subdomein E1: Literaire Ontwikkeling 

De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van 

zijn/haar leeservaring met ten minste drie literaire werken.  

PO  P1,2,3,4  5  22  
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Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Handelingsdeel  

Leesdossier  

Domein E Literatuur; Subdomein E1: Literaire Ontwikkeling 

De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van 

zijn/haar leeservaring met ten minste drie literaire werken.  

PO PTA VLOG 

DUTL 441  

100  10  24  

K1-4  

  

Leesvaardigheid B1/B2  Schriftelijk  

Leestoets  

60  20  Toetsweek  

Week 26  
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Vak:  Economie  

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
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Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H. 1+7  

 

Schaarste en ruil: B + C  

Samenwerken: F  

PW  45  2x  41  

True price  

  

Zie opdrachtdocument Lespodium  PW  -  2x  45  
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 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H.10+11.1 t/m 

11.3  

  

Ruilen over de tijd: E  PW  60  2x  03  
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3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H.1, 7, 9, 10, 

11  

B, C, E, F, G  PTA  100  3x  12  
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Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H.2+3+4  

  

Markten: D1 + D2 + D3 +D5 + D6  PW  60  2x  21  

Opdracht 

lespodium  

Zie opdrachtdocument  presentatie  -  2x  20?  

H.4+5+6  

  

Markten: D3 + D4 +D8 +D9  PW  60  2x  26  
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Vak:  Filosofie  

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H0: Inleiding   

+ H1: 

Wijsgerige 

antropologie 

(een deel)  

Begrip van wat filosofie is, wat filosofische vragen zijn en hoe 

filosofie is opgebouwd.  

+  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch reflecteren 

op een deel van de behandelde vraagstukken en visies uit de 

wijsgerige antropologie.  

Pw  40 min  1x  41  

H1: Wijsgerige 

antropologie 

(helemaal)  

  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch reflecteren 

op alle behandelde vraagstukken en visies uit de wijsgerige 

antropologie.  

Pw  50 min  2x  45/46  

(toetsweek 1)  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Lespodium  

(thema 2)  

Het schrijven van een filosofisch essay waarin een eigen 

ervaring onderzocht wordt met juiste gebruikmaking van de 

behandelde theorie.  

PO (PTA)  Nvt  2x  

(20% voor 

PTA)  

46 - 2  

H2: Ethiek (een 

deel)  

  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch reflecteren 

op een deel van de behandelde vraagstukken en visies uit de 

ethiek.  

Pw  50 min  1x  3/4 

(toetsweek 2)  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H2: Ethiek 

(helemaal)  

  

  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch reflecteren 

op alle behandelde vraagstukken en visies uit de ethiek.  

Pw  40 min  2x  7  
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H1: Wijsgerige 

antropologie 

+H2: Ethiek  

  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch reflecteren 

op alle behandelde vraagstukken en visies uit de wijsgerige 

antropologie en ethiek.  

PTA-toets  100  4x  

(20% voor 

PTA)  

11/12  

(toetsweek 3)  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Lespodium 

(thema 4)  

Opdracht nog te ontwikkelen.  PO  Nvt  2  12 - 24  

Niet-westerse 

filosofie (Niet 

in boek, 

materialen van 

docent)   

  

Het begrijpen, kunnen toepassen van en kritisch reflecteren 

op alle behandelde vraagstukken en visies uit de niet-

westerse filosofie. De verschillende denkwijzen met elkaar en 

met de westerse filosofie kunnen vergelijken.  

Pw  50  2  26 (toetsweek 

4)  
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Vak:  Frans  

Leerjaar + niveau: Havo 4  

Période I: été 22 – novembre 22  
Période II : novembre 22- janvier 23  
Période III : janvier 23 – avril 23  
Période IV : avril 23 – été 23  

  
Période  
  

  
semaine  

  
toets  

  
duur  

  
weging  

Période I          
  40  

41  
1. SO verbes I  

2. VT lezen ( CITO VMBO 
TL)  

45 min  
45 min  

  

1  
formatief  

Toetsweek 1  45/46  3. PW Libre Service Unité 1  50 min  2  

          
Période II  48  1. SO examenidioom 1-2-3-4  45 min  1  

  50  2. SO verbes II  

3. Écrire: Le Parfum  

45 min  
45 min  

1  
formatief  

Toetsweek 2  3/4  4. PW LS Unité 2 lire+gram  50 min  2  

          
Période III  7  

8  
9  

1. SO verbes III  

2. VT luisteren ( CITO 
Havo4)   

45 min  
45 min  

  
45 min  
45 min  

2  
formatief  

2  
formatief  
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3. SO examenidioom 5-6-7-
20  

4. Ecrire : C’est cassé  

          
Période IV  
  
  
  
  

19  
21  
  

23  
24  

  

1. PW Libre Service unité 
3+4  

2. VT luisteren (  CITO 
havo4)   

3. VT mondeling  

4. VT schrijven; persoonlijke 
brief  

5. Dossier Littérature 
inleveren  

  

45 min  
45 min  

  

4  
formatief  
formatief  

3  
voldoende  

  

eindtoetsweek  27  VT lezen ( CITO – Havo)  45 min  3  
  
Au début de chaque période : donnez les dates de différentes interros.  
  
Dossier Littérature :   

• Les élèves ont lu un livre en entier, le dossier consiste en des questions par rapport à ce livre et/ ou des résumés.   

• Histoire de la littérature.  
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SO verbes ; les temps :   
Présent, Passé Composé, Imparfait, Futur, Conditionnel, Futur proche, Impératif, Plus que Parfait  
SO verbes I :   

• donner  

• avoir  

• faire  

• aller  

• être  

• prendre (+ apprendre, comprendre)  

• perdre ( + vendre, attendre, entendre, répondre, rendre, descendre)  

• pouvoir  

• vouloir  

  
SO Verbes II :  

• savoir  

• voir  

• mettre (+ promettre, permettre)  

• venir ( + tenir, revenir, devenir, retenir)  

• partir ( + sortir, sentir, servir, dormir)  

• boire  

• croire  

• ouvrir ( + couvrir, découvrir, offrir, souffrir)  
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• dire  

• lire  

• écrire  

• vivre  

  
SO verbes III :  

• finir  

• choisir  

• connaître  

• recevoir  

• devoir  

• essayer  

• envoyer ( + renvoyer)  

• acheter  

• appeler ( + s’appeler, rappeler, se rappeler)  

• jeter  

• espérer ( + préférer)  

• se tromper  

• se lever  

• se laver  

• se dépêcher  

• se présenter  



Pagina 31 van 59 

 

• se marier  

• se promener  
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PW Libre Service :  
Grammaire  
LS Unité 1 :                                                                  Extra :  
- l’adjectif                                                                      - l’article ( Unité 5)  
- les nombres, l’heure, la date  
  
LS Unité 2 :                                                                    
- adverbe                                                                       - les négations ( Unité 5)                                                                     
- le pronom possessif                                                    - les conjonctions ( Unité 6)  
  
LS Unité 3 :  
- les comparaisons                                                       - le pronom relatif ( Unité 6)  
- les questions  
  
LS Unité 4 :  
- le pronom démonstratif  
- le pronom personnel  
  
  
  
Remarques :  

• Les verbes dans Libre Service peuvent être combiné avec les interros de verbes.   

• Les sujets de grammaire de Extra se trouvent dans les interros PW.                                     
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Vak:  Geschiedenis  

Leerjaar + niveau: Havo 4 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

  

HS 1 t/m 4  

KA 1-17, zie eindtermen  SO  45  1x  41  

  

HS 1 t/m 5  

KA 1-22, zie eindtermen  PW  60  2x  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

 

HS 1 t/m 6  
KA 1-26, zie eindtermen  PW  45  2x  48  

  

HS 1 t/m 7  

KA 1-30, zie eindtermen  PW  60  2x  03  

 

P
e

ri
o

d
e

 

3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

 

HS 1 t/m 8  

KA 1-36, zie eindtermen  PTA  100  3x  11  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

 

HS 1 t/m 9  

KA 1-44, zie eindtermen  PW  45  2x  22  

 

HS 1 t/m 10  

KA 1-49, zie eindtermen  Forms-toets  60  2x  26  
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Vak:  Informatica 

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Informatieverwerkende 

systemen  

  proefwerk  40 min  2  38  

Elementaire 

bewerkingen  

  proefwerk  40 min  2  40  

 

P
e

ri
o

d

e
 2

 

Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Databases    computertoets  40 min  2  48  

Computerarchitectuur    Proefwerk  40 min  2  4  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Security    proefwerk  40 min  2  7  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Grondslagen    proefwerk  40 min  2  14  

Programmeren 

in Java  

  Praktische 

opdracht  

n.v.t.  2  Uiterlijk 

inleveren in 

week 25  
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Vak:  Kunst Beeldend/ Kunst Algemeen  
TOETSEN H4 Vak: KUBV/KUA  

Leerjaar  Week  Vorm  Inhoud   Duur  Weging  
H4  46  Praktische 

opdracht   
(2D) OPDRACHT 1   N.V.T.  2  

H4  6  Praktische 
opdracht  

(3D) OPDRACHT 2  N.V.T.  2  

H4  20  PTA PO  (2/3D) OPDRACHT 3  N.V.T.  2  
5%  

H4  44/45  Proefwerk  Hofcultuur  1 
lesuur  

2  

H4  11/12  PTA  Hofcultuur en moderne 8.1 & 8.2  
(op de computer)  

100 
min.  

10%  

H4  25  Proefwerk  HOOFDSTUK 8  1 
lesuur  

2  

  
  
OMSCHRIJVING TOETSEN JAAR H4  

  Kerndoelen  Inhoud  Leermiddelen  

1  PTA 441  
Domein A sub. 
A1 A2  

H8; 8.1 & 8.2 en H4 Hofcultuur  De bespiegeling, 
tekstboek en 
werkboek  

2        

3        
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TOETSEN H4 vak: CKV  

Leerjaar  Week  Vorm  Inhoud   Duur  Weging  
H4  38  Praktische 

opdracht   
Collage (kunstautobiografie)  N.V.T.  1  

H4  49  PTA 411  
Praktische 
opdracht   

H13 architectuur  
groepsopdracht  

Rotterdam architectuur REFLECTIE 
ROTTERDAM  

N.V.T.  15%  

H4  45  PTA 412  
Praktische 
opdracht  

Lespodium Thema Duurzaamheid  
Duurzaam kunstwerk  

N.V.T.  15%  

H4  07  PTA 421  
Praktische 
opdracht  

H17 film  
Groepsopdracht  

N.V.T.  10%  

H4  02  PTA 422  
Praktische 
opdracht  

Film  
Lespodium thema Anders zijn  

Boektrailer   

N.V.T.  10%  

H4  16  PTA 431  Lespodium Spoken Word  NVT  10%  
H4  23  PTA 451  DIY verslag en presentatie  NVT  40%  
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Vak: Nederlands 
 
TOETSEN 
* Tijdstip nader te bepalen 

 
 Leerjaar Week Vorm Inhoud  Duur Weging 

4 A In het 
project 

Verwerking 
in project 

Schrijfopdracht  2 

4 B* In het 
project 

 

Verwerking 
in project 

 

Verhaalanalyse  2 

4 C 2 Tt Leesvaardigheid 45 
min 

2 

4 D-1* In het 
project 

Verwerking 
in project 

Historische letterkunde  1 

4 D-2* In het 
project  

Verwerk-
ingsop-
dracht 

Poëzieanalyse  1 

4 E 3 Sc Schrijfopdracht  90 
min 

2 

4 F In de les Tt Leesvaardigheid 45 
min 

2 

4 G 4 Mt Spreekvaardigheid  10 
min 
p/ll 

2 
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OMSCHRIJVING TOETSEN  

  
 
  

 Eindtermen Inhoud Leermiddelen 

A Domein A, 
C en D. 

• De leerling schrijft in groepsverband een 
onderzoeksverslag rond het thema duurzaamheid.  

 

Diverse websites, 
methode Bruuttaal 
– module schrijven 

B Domein E • De leerling beantwoordt vragen over literaire teksten. Methode Bruuttaal 
– module literatuur 

C Domein A, D • De leerling beantwoordt vragen over een of meer 
zakelijke tekst(en). 

Methode Bruuttaal 
– module lezen 

D1 Domein E • Verwerkingsopdracht binnen het project Spoken Word. Methode Bruuttaal 
– module literatuur 

D2 Domein E • Verwerkingsopdracht poëzie in het project Spot & Satire. 
 

Methode Bruuttaal 
– module literatuur 

E Domein A, C 
en D. 

• De leerling schrijft een betoog van 450 woorden over een 
actueel onderwerp.  

• Hij legt een documentatiemap aan met daarin minstens 
drie actuele artikelen van Krantenbank over het 
onderwerp (minimaal 800 woorden per artikel).  

• De leerling levert de volledige documentatiemap in op een 
door de docent vastgesteld tijdstip ter beoordeling.  

Methode Bruuttaal 
– modules spelling 
en schrijven en 
Krantenbank. 

F Domein A, D • De leerling beantwoordt vragen over een of meer 
zakelijke tekst(en). 

Methode Bruuttaal 
– module lezen 

G Domein A, 
B en D 

• Leerling houdt mondeling betoog over een gelezen 
literaire werk met gebruik van twee recensies. 

 

Methode Bruuttaal 
– module literatuur 
en Literom 
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Vak: Natuurkunde 

Leerjaar + niveau: Havo 4 

De toetsstof Hoofdstuk 1 

• Afgelegde weg 

• Snelheid 

• Tijd 

• Versnelling 

• (x,t)-diagrammen, aflezen, raaklijn 

• (v,t)-diagrammen, aflezen, raaklijn en oppervlak 

• Significantie  

• Rekenen met eenheden aan de hand van een formule 

Leerdoelen toets 

• De leerling kan onderscheid maken tussen verplaatsing en afgelegde weg 

• De leerling kan de snelheid op een tijdstip bepalen uit een plaats-tijddiagram met behulp van een raaklijn 

• De leerling kan rekenen aan een eenparige beweging  

• De leerling kan de verplaatsing bepalen uit een (v,t)-diagram met behulp van de oppervlakte onder de grafiek 

• De leerling kan de gemiddelde versnelling bepalen in een (v,t)-diagram  

• De leerling kan de momentale en gemiddelde versnelling bepalen in een (v,t)-diagram  

• De leerling kan de verplaatsing en de gemiddelde snelheid voor een eenparige versnelde beweging bepalen uit een (v,t)-diagram 

• De leerling kan formules omwerken om een onbekende grootheid te berekenen  

• De leerling kan werken met formules, grafieken en eigenschappen van recht evenredige verbanden  

• De leerling kan waarden van grootheden noteren met machten van 10 of voorvoegsels 

• De leerling kan waarden van grootheden noteren in het juiste aantal significante cijfers 

• De leerling kan onderscheid maken tussen grootheden en eenheden 

• De leerling kan afgeleide eenheden bepalen met een formule 
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Elektriciteit Hoofdstuk 2 

• Lading en stroom 

• Spanning 

• Weerstand en geleidbaarheid  

• Serieschakeling  

• Parallelschakeling 

• Energie, vermogen, rendement 

Leerdoelen toets 

• Kennen welke soorten lading er zijn en welke richting van de kracht is 

• Uitleggen wat isolatoren en geleiders zijn 

• Kunnen uitleggen hoe een atoom is opgebouwd 

• Kunnen uitleggen wat elektrische stroom is 

• Kunnen rekenen met lading en stroomsterkte 

• Schema’s van elektrische schakelingen tekenen 

• Spanning en stroommeter juist geschakeld aansluiten  

• Wet van Ohm juist toeppassen 

• Uitleggen waar de weerstand van NTC, PTC, LDR en diode van afhangt en toepassingen geven 

• Eigenschappen van schakelingen uitleggen en toepassen  

• Totale weerstand serieschakeling/parallelschakeling berekenen  

• Stroomsterkte en spanning berekenen in serie/parallelschakeling 

• Energieomzettingen uitleggen  

• Rendement, vermogen berekenen  

• Energiestroomdiagram maken  
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Kracht en Beweging Hoofdstuk 3 

• Soorten en krachten 

• Krachten samenstellen en ontbinden 

• Kracht en beweging  

• Tweede wet van Newton 

• Arbeid 

Leerdoelen toets 

• Eigenschappen en gevolgen van kracht noemen 

• Krachten als vectoren in juiste verhouden weergeven 

• Berekening maken met veerkracht, zwaartekracht en dichtheid 

• Parallellogram methode toepassen 

• Resultante kracht bepalen 

• Gegeven kracht ontbinden langs gegeven richting 

• Eerste wet van Newton toepassen 

• Tweede wet van Newton toeppassen  

• Arbeid berekenen  

Trilling en cirkelbewegingen Hoofdstuk 4 

• Eigenschappen van trillingen  

• Trillingen in beeld 

• Resonantie en demping 

• Cirkelbeweging  

Leerdoelen toets 

• Trilling herkennen en uitleggen wat een trilling is 

• Amplitude bepalen 

• Trillingstijd en frequentie bepalen  

• (u,t)-diagram trillingstijd, periode amplitude aflezen  

• (u,t)-diagram herkennen of een trilling harmonisch is 

• Resonantie met gedwongen trilling uitleggen  

• (u,t)-diagram demping herkennen Rekenen met massa veer systeem 
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• Uit omlooptijd baanstraal berekenen  

• Middelpuntzoekende kracht toepassen in cirkelbewegingen 

• Snelheid in krachtvectoren tekenen in cirkelbaan  

Straling Hoofdstuk 5  

• Straling en bronnen  

• Atomen en verval 

• Ioniserende werking en doordringend vermogen  

• Activiteit en halveringstijd  

• Effecten van straling 

Leerdoelen toets 

• Drie verschillende soorten ioniserende stralingen benoemen  

• Uitleggen wat ioniserende en doordringend vermogen is 

• Uitleggen wat isotopen zijn  

• Protonen neutronen en elektronen van een element bepalen  

• Drie factoren noemen waarvan het ioniserend vermogen van straling afhangt 

• Samenhang tussen deeltjesenergie, ioniserend vermogen, doordringend vermogen en dracht uitleggen 

• Halveringstijd vervalkromme bepalen   
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Vak:  Scheikunde 

Leerjaar + niveau: Havo 4 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 1  

  

• Je kunt met behulp van een atoommodel van kern en 

elektronenwolk de bouw van atomen en ionen 

beschrijven.  

• Je kunt de opbouw van het periodiek systeem beschrijven 

en gebruiken om van elementen de atoombouw te 

beschrijven en chemische eigenschappen te voorspellen.  

• Je kunt rekenen met de molaire massa.  

• Je kunt rekenen met dichtheid.  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan gehaltes: massa%, 

volume%, massa-ppm, massa-ppb en concentratie.  

• Je kunt uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie 

van meetwaarden en uitkomsten van berekeningen 

weergeven in het juiste aantal significante cijfers.  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan chemische processen 

en reacties, waarbij je gebruikmaakt van 

molverhoudingen en de wet van behoud van massa.  

 

Je kunt berekenen hoe groot de overmaat/ondermaat is bij 

een chemische reactie.  

PW  45 min  2  41  

Paragraaf 3.1  

  

• Je kunt beschrijven hoe energie wordt vastgelegd in 

organische verbindingen en welke (chemische) processen 

worden gebruikt om deze energie weer vrij te maken.  

• Je kunt de reactievergelijking geven van de volledige 

verbranding van verbindingen van koolstof, waterstof, 

zwavel en zuurstof.  

Schrijfopdracht  Nvt (inlever-

opdracht)  

1  44  
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Je kunt de duurzaamheid van een brandstof beoordelen op 

basis van de koolstofkringloop en de optredende emissies bij 

verbranding.  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 2  

  

• Je kunt een beschrijving geven van een atoombinding.  

• Je kunt moleculaire stoffen herkennen aan de atomaire 

samenstelling (formule).  

• Je kunt een structuurformule omzetten in een 

molecuulformule en andersom. Hierbij maak je gebruik 

van de covalentie van de atomen.  

• Je kunt het verbreken en vormen van een atoombinding 

in verband brengen met chemische reacties.  

• Je kunt een beschrijving geven van een 

vanderwaalsbinding en een waterstofbrug en uitleggen 

waar de sterkte van deze bindingen van afhangt.  

• Je kent de algemene eigenschappen van moleculaire 

stoffen en je kunt deze in verband brengen met de 

microstructuur.  

• Je kunt de sterkte en het type van de bindingen tussen 

moleculen in verband brengen met het smelt- en 

kookpunt van de stof en de oplosbaarheid in water.  

• Je kunt metalen herkennen aan de atomaire 

samenstelling (formule) en van een gegeven metaal de 

formule opstellen.  

• Je kunt de microstructuur van een metaal en een legering 

beschrijven.  

• Je kent de algemene eigenschappen van een metaal en 

een legering en kunt die in verband brengen met de 

microstructuur.  

PW  45 min  2  Hoofdstuk 2  
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• Je kunt een beschrijving geven van een ionbinding en 

uitleggen waar de sterkte van deze binding van afhangt.  

• Je kunt zouten herkennen aan de atomaire samenstelling 

(formule) en de microstructuur van een zout beschrijven.  

• Je kent de algemene eigenschappen van een zout en kunt 

die in verband brengen met de microstructuur.  

 

Je kunt uitleggen welke typen bindingen verbroken en 

gevormd worden bij chemische reacties en faseovergangen, 

en je kunt van deze processen een (reactie)vergelijking geven.  

Hoofdstuk 3  

  

• Je kunt beschrijven hoe energie wordt vastgelegd in 

organische verbindingen en welke (chemische) processen 

worden gebruikt om deze energie weer vrij te maken.  

• Je kunt de reactievergelijking geven van de volledige 

verbranding van verbindingen van koolstof, waterstof, 

zwavel en zuurstof.  

• Je kunt de duurzaamheid van een brandstof beoordelen 

op basis van de koolstofkringloop en de optredende 

emissies bij verbranding.   

• Je kunt in moleculen van organische verbindingen 

functionele en/of karakteristieke groepen herkennen.  

• Je kunt met behulp van de structuurformule van 

koolstofverbindingen met maximaal één soort functionele 

en/of karakteristieke groep de systematische naam 

aangeven en omgekeerd.  

• Je kunt aangeven dat molecuulformules van verschillende 

organische verbindingen identiek aan elkaar kunnen zijn 

(structuurisomerie).  

• Je kunt additie-, substitutie- en kraakreacties herkennen 

en weergeven in structuurformules.  

 

Je kunt condensatie- en hydrolysereacties herkennen en 

weergeven in structuurformules.  

PW  45 min  2  Hoofdstuk 3  
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P

e
ri

o
d

e
 3

 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Paragraaf   

4.1 en 4.2  

• Je kunt de systematische namen en verhoudingsformules 

van zouten geven en gebruiken.  

• Je kunt beschrijven welke typen bindingen worden 

verbroken en gevormd bij het oplossen van zouten in 

water, en het oplossen in een vergelijking weergeven.  

 

Je kunt de praktische toepassing van een zout in verband 

brengen met de oplosbaarheid van dat zout.  

SO  25 min  1  6  

Hoofdstuk   

1 t/m 4  

• Je kunt met behulp van een atoommodel van kern en 

elektronenwolk de bouw van atomen en ionen 

beschrijven.  

• Je kunt de opbouw van het periodiek systeem beschrijven 

en gebruiken om van elementen de atoombouw te 

beschrijven en chemische eigenschappen te voorspellen.  

• Je kunt rekenen met de molaire massa.  

• Je kunt rekenen met dichtheid.  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan gehaltes: massa%, 

volume%, massa-ppm, massa-ppb en concentratie.  

• Je kunt uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie 

van meetwaarden en uitkomsten van berekeningen 

weergeven in het juiste aantal significante cijfers.  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan chemische processen 

en reacties, waarbij je gebruikmaakt van 

molverhoudingen en de wet van behoud van massa.  

• Je kunt berekenen hoe groot de overmaat/ondermaat is 

bij een chemische reactie.  

• Je kunt een beschrijving geven van een atoombinding.  

• Je kunt moleculaire stoffen herkennen aan de atomaire 

samenstelling (formule).  

PTA  100 min  3  11  
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• Je kunt een structuurformule omzetten in een 

molecuulformule en andersom. Hierbij maak je gebruik 

van de covalentie van de atomen.  

• Je kunt het verbreken en vormen van een atoombinding 

in verband brengen met chemische reacties.  

• Je kunt een beschrijving geven van een 

vanderwaalsbinding en een waterstofbrug en uitleggen 

waar de sterkte van deze bindingen van afhangt.  

• Je kent de algemene eigenschappen van moleculaire 

stoffen en je kunt deze in verband brengen met de 

microstructuur.  

• Je kunt de sterkte en het type van de bindingen tussen 

moleculen in verband brengen met het smelt- en 

kookpunt van de stof en de oplosbaarheid in water.  

• Je kunt metalen herkennen aan de atomaire 

samenstelling (formule) en van een gegeven metaal de 

formule opstellen.  

• Je kunt de microstructuur van een metaal en een legering 

beschrijven.  

• Je kent de algemene eigenschappen van een metaal en 

een legering en kunt die in verband brengen met de 

microstructuur.  

• Je kunt een beschrijving geven van een ionbinding en 

uitleggen waar de sterkte van deze binding van afhangt.  

• Je kunt zouten herkennen aan de atomaire samenstelling 

(formule) en de microstructuur van een zout beschrijven.  

• Je kent de algemene eigenschappen van een zout en kunt 

die in verband brengen met de microstructuur.  

• Je kunt uitleggen welke typen bindingen verbroken en 

gevormd worden bij chemische reacties en 

faseovergangen, en je kunt van deze processen een 

(reactie)vergelijking geven.  
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• Je kunt beschrijven hoe energie wordt vastgelegd in 

organische verbindingen en welke (chemische) processen 

worden gebruikt om deze energie weer vrij te maken.  

• Je kunt de reactievergelijking geven van de volledige 

verbranding van verbindingen van koolstof, waterstof, 

zwavel en zuurstof.  

• Je kunt de duurzaamheid van een brandstof beoordelen 

op basis van de koolstofkringloop en de optredende 

emissies bij verbranding.  

• Je kunt in moleculen van organische verbindingen 

functionele en/of karakteristieke groepen herkennen.  

• Je kunt met behulp van de structuurformule van 

koolstofverbindingen met maximaal één soort functionele 

en/of karakteristieke groep de systematische naam 

aangeven en omgekeerd.  

• Je kunt aangeven dat molecuulformules van verschillende 

organische verbindingen identiek aan elkaar kunnen zijn 

(structuurisomerie).  

• Je kunt additie-, substitutie- en kraakreacties herkennen 

en weergeven in structuurformules.  

• Je kunt condensatie- en hydrolysereacties herkennen en 

weergeven in structuurformules.  

• Je kunt de systematische namen en verhoudingsformules 

van zouten geven en gebruiken.  

• Je kunt beschrijven welke typen bindingen worden 

verbroken en gevormd bij het oplossen van zouten in 

water, en het oplossen in een vergelijking weergeven.  

• Je kunt de praktische toepassing van een zout in verband 

brengen met de oplosbaarheid van dat zout.  

• Je kunt kristalwater herkennen in de gegeven formule van 

een hydraat en de oplosvergelijking van een hydraat 

geven.  
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• Je kunt uit een gegeven formule van een (dubbel)zout 

afleiden uit welke ionsoorten het bestaat.  

• Je kunt berekeningen uitvoeren aan zoutoplossingen 

waarbij je gebruikmaakt van molverhoudingen en de 

verdunning hiervan.  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Paragraaf 5.3  

  

Je kunt met gegevens over een reactie de reactiesnelheid 

berekenen in mol per liter per seconde (mol L−1 s−1).  

Practicum  45 min  1  20  

Hoofdstuk   

5 en 6  

• Je kunt het energie-effect van een reactie weergeven in 

een energiediagram en uit een energiediagram het 

energie-effect aflezen.  

• Je kunt redeneren over energieomzettingen bij chemische 

processen en daarbij de wet van behoud van energie 

gebruiken.  

• Je kunt de duurzaamheid van een brandstof of 

energiebron beoordelen op basis van emissies en 

energieopbrengst.  

• Je kunt de reactiewarmte van een reactie berekenen met 

behulp van de vormingswarmte.  

• Je kunt het rendement als percentage van de theoretische 

opbrengst gebruiken in berekeningen aan 

energieomzettingen.  

• Je kunt met gegevens over een reactie de reactiesnelheid 

berekenen in mol per liter per seconde (mol L−1 s−1).  

• Je kunt verschillen in reactiesnelheid verklaren met het 

botsende-deeltjesmodel.  

• Je kunt verschillen in reactiesnelheid verklaren met 

behulp van katalyse en activeringsenergie.  

PW  60 min  2  26  
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• Je kunt de begrippen aflopende reactie, omkeerbare 

reactie en evenwicht gebruiken om chemische processen 

te beschrijven.  

• Je kunt beredeneren of er sprake is van evenwicht en hoe 

de ligging van het evenwicht kan worden beïnvloed.  

• Je kunt de invloed van een katalysator op de insteltijd en 

de ligging van een evenwicht toelichten.  

• Je kunt een zuur-basereactie herkennen als een reactie 

waarbij H+-ionen worden overgedragen van een zuur naar 

een base.  

• Je kunt de reactievergelijking opstellen van het ioniseren 

in water van zuren en basen.  

• Je kunt de zuurgraad van een oplossing in verband 

brengen met de aanwezigheid van OH−-ionen of H+-ionen.  

• Je kunt bij een gegeven pH de [H+] en [OH−] berekenen en 

omgekeerd.  

 

Je kunt met behulp van indicatoren aangeven tussen welke 

pH-waarden de zuurgraad van een oplossing zich bevindt.  
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Spaans Elementair  havo 4 / 4 toetsweken (inclusief PTA weken) 
 
 
TOETSEN 

 Leerjaar Week Vorm Inhoud  Duur Weging 

1 4/P1 45/46 Schriftelijk Proefwerk Unidad 0 + 1 

 

45 min 2 

2 4/P2 50 

 

 

Schriftelijk Proefwerk Unidad 2 45 min 2 

3 4/P2 3/4 

 

Schriftelijk Proefwerk Unidad 3 45 min 2 

4 4/P3 10 

 

Schriftelijk Proefwerk Unidad 4 45 min 2 

5 4/P3-4 14 Schriftelijk Leestoets Startniveau 45 2 

6 4/P4 19 

 

Schriftelijk Proefwerk Unidad 5 45 min 2 

7 4/P4 25 

 

Schriftelijk Proefwerk Unidad 6 45 min 2 

8 4/P4 26 

 

Schriftelijk VH: Kijk- en Luistervaardigheid 45 min 2 
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 Kerndoelen Inhoud EJ = Espacio Joven/TB = tekstboek/WB = werkboek/KB = Kort en 

bondig 

Leermiddelen 

1 A, D 
Proefwerk Unidad 0 + 1: EJ TB en WB en KB 
 
Woordenschat U0 + U1, werkwoorden tegenwoordige tijd: ser, tener, 
llamarse, lidwoorden, vraagwoorden, nationaliteiten, beroepen, namen van 
landen, maanden van het jaar, getallen 0 t/m 31.  
 
Thema: Het alfabet en spellen in het Spaans, begroeten en afscheid, 
voorstellen, persoonlijke informatie geven 
 

Espacio Joven  

 

tekstboek, werkboek 

en Kort en Bondig + 

aantekeningen en 

powerpoint.  

2 A, D Proefwerk Unidad 2 

Woordenschat U2, vervoeging regelmatige werkwoorden op -ar, geslacht 

en meervoudsvormen, bijvoeglijk naamwoord, concordantie, het werkwoord 

zijn (estar) en cuál/de qué, mening en voorkeur aangeven & reageren, 

getallen 32 t/m 100. 

Thema: In huis en kleuren  

Espacio Joven 

tekstboek, werkboek 

en Kort en Bondig + 

aantekeningen en 

powerpoint. 

3 A, D Proefwerk Unidad 3 EJ TB en WB en KB 

Woordenschat U3, regelmatige werkwoorden -er, -ir. Bijvoeglijke 

naamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden, aanwijzende 

voornaamwoorden, personen beschrijven qua uiterlijk en karakter, praten 

over hoe je je voelt, bezit aangeven en kleding beschrijven. 

Thema: Familie, kleding, uiterlijk, gevoelens en karakter, Navidad y 

Nochebuena 

Espacio Joven 

tekstboek, werkboek 

en Kort en Bondig + 

aantekeningen en 

powerpoint. 

4 A,D Proefwerk Unidad 4 EJ TB en WB en KB 

Woordenschat U4, werkwoorden met klinkerwisseling, onregelmatige 

werkwoorden hacer, venir, salir, wederkerende werkwoorden en klok kijken 

Espacio Joven 

tekstboek, werkboek 

en Kort en Bondig + 

aantekeningen en 
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Thema: dagelijkse routine, bezigheden, vrije tijd, dagdelen en dagen van 

de week, beroepen en werkplek 

powerpoint. 

5 A Vaardigheidstoets Leesvaardigheid: Actuele informatie lezen uit het 

dagelijks leven (o.a. Leesteksten uit EJ, Con Gusto, en CSE VMBO TL 

korte eenvoudige oefenteksten) 

EJ TB/WB en CSE 

VMBO TL 

6 A, D Proefwerk Unidad 5 EJ TB en WB en KB 

Woordenschat U5, persoonlijke voornaamwoorden als meewerkend 

voorwerp, de werkwoorden gustar, encantar en doler, de werkwoorden ser 

en estar, A mí también-tampoco, A mí sí-no 

Thema: Hobby’s, vrije tijd, karakter en gemoedstoestand, lichaamsdelen, 

eten en levensmiddelen, in het restaurant 

Espacio Joven 

tekstboek, werkboek 

en Kort en Bondig + 

aantekeningen en 

powerpoint. 

7 A, D Proefwerk Unidad 6 EJ TB en WB en KB 

Woordenschat U6, onregelmatige werkwoorden ir, coger, seguir, jugar, 

conocer, het verschil hay en está/están, voorzetsel a/en/de, bijwoorden van 

hoeveelheid, plaatsbepalingen, de weg wijzen & vragen 

Thema: Op reis gaan, vervoersmiddelen, de stad en richtingen 

Espacio Joven 

tekstboek, werkboek 

en Kort en Bondig + 

aantekeningen en 

powerpoint. 

8 A, B Vaardigheidstoets Kijk-/Luistertoets 

In de les wordt kijk- en luistermateriaal aangeboden om te oefenen en 

leerlingen kunnen ook zelf of via Teams op YouTube/Netflix (stukjes van) 

een Spaanse serie kijken. Spaans ondertiteld. 

Los materiaal: 

Netflix/YouTube/Mary 

Glasgow Spaans-

Spaans ondertiteld 

  
 
 
 

  



Pagina 54 van 59 

 

Vak:  Wiskunde A 

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H1  

§1.1 t/m §1.4  

• Leren met allerlei berekeningen met procenten;  

• Rekenen met verhoudingen;  

• Werken met de wetenschappelijke notatie;  

• Berekeningen maken met verschillende eenheden;  

• Het aflezen van informatie uit tabellen;  

• Interpoleren en extrapoleren;  

Werken met allerlei soorten grafieken, waaronder 

grafiekenbundels.  

Proefwerk  45 min  1x  39  

H3  

§3.1 t/m §3.4  

• Leren lineaire formule opstellen, ook praktische 

situaties;  

• Recht evenredig verband begrijpen;  

• Oplossen van lineaire vergelijkingen en ongelijkheden;  

• Problemen oplossen door een vergelijking op te 

stellen;  

Werken met lineaire vergelijkingen met twee variabelen.  

Proefwerk  45 min  1x  45/46  

 

P
e

ri
o
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 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H4  

§4.1 t/m §4.3  

• Leren de vermenigvuldigingsregel en somregel 

gebruiken bij telproblemen;  

• Leren wat permutaties, faculteiten en combinaties zijn 

en hoe je deze gebruikt;  

Hoe je aan de slag gaat bij lastige telproblemen.  

Proefwerk  45 min  1x  3/4   

 

 

P
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r
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 3

 Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 
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PTA H1, H4 en 

H5  

• Zie H1 en H4  

• Leren dat er verschillende soorten van stijgen en dalen 

zijn;  

• Hoe je veranderingen in beeld kunt brengen met 

toenamediagrammen;  

• Hoe je bij een gegeven toenamediagram een grafiek 

tekent;  

• Toenamediagrammen tekenen bij formules;  

Gemiddelde veranderingen berekenen bij grafieken en formules.  

Proefwerk  100 min  20%  

1x  

11/12  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

H2  

  

• Leren welke fasen worden onderscheiden in de 

statistische cyclus;  

• Aan welke voorwaarden een representatieve 

steekproef moet voldoen;  

• Wat statistische variabelen zijn en hoe je ze kunt 

indelen;  

• Diagrammen analyseren en in elkaar omzetten;  

• De voor- en nadelen van het werken met een 

klassenindeling;  

Het trekken van conclusies met behulp van associatiematen.   

Praktische 

opdracht  

Lessenreeks 

5 weken  

10%  

1x  

13 t/m 19  

H6  

§6.1 t/m §6.5  

• Leren formules combineren en herleiden;  

• Hoe je met de grafische rekenmachine bijzonderheden 

van grafieken opspoort;  

• De rekenregels voor machten en wortels gebruiken;  

• Werken met formules met breuken;  

Herleiden van formules met exponenten.  

Proefwerk  45 min  1x  26  

 

  



Pagina 56 van 59 

 

Vak:  Wiskunde B 

Leerjaar + niveau: Havo 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdsuk 1  Lln moeten een formule kunnen opstellen bij een lineair 

verband. Lln moeten lineaire en kwadratische vergelijkingen 

kunnen oplossen.  

Schriftelijk 

proefwerk  

45 minuten  2  40  

Hoofdstuk 2  

Paragraaf 

1,2,3  

Lln moeten kunnen werken met toenamediagrammen. Lln 

moeten differentiequotiënten en snelheden kunnen 

berekenen. Lln moeten kunnen werken met hellinggrfaieken 

en raaklijnen.  

Schriftelijk 

proefwerk  

60 minuten  2  45  

toetsweek  

 

P
e

ri
o

d
e

 

2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 2 

paragraaf 4  

Lln moeten de differentieerregels kennen en deze kunnen 

toepassen op machtsfuncties.  

Schriftelijk so  45 min  1  48  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 3  Lln moeten berekeningen kunnen uitvoeren. Lln moeten de 

sinus- en cosinusregel kennen en kunnen toepassen. Lln 

moeten berekeningen kunnen uitvoeren met lengte, omtrek 

en oppervlakte. Lln moeten vergelijkingen in de meetkunde 

kunnen opstellen en oplossen.  

Schriftelijk 

proefwerk   

60 min  2  3  

toetsweek  

Deel 1  

Hst 1, 2, 3, 4  

  

  PTA  120 

minuten  

4  12  

Pta-week  
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hoofdstuk 5  

  

Lln moeten kunnen werken met machtsfuncties, 

wortelfuncties, exponentiële functies en logaritmische 

functies.  

Schriftelijk 

proefwerk  

45 minuten  2  20  

Hoofdstuk 6  Lln moeten m.b.v. differentiëren de formule van een raaklijn 

kunnen opstellen, maxima en minima kunnen berekenen. Lln 

weten wat de kettingregel is en kunnen deze toepassen op 

machtsfuncties. Lln moeten kunnen optimaliseren bij 

oppervlaktes en lengtes in het assenstelsel.  

Schriftelijk 

proefwerk  

60 min  2  26  

toetsweek  
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Vak:  Wiskunde D 

Leerjaar + niveau: Havo 4 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hfdst 1  Handig tellen, permutaties, combinaties, faculteit, volgorde, 

herhaling  

tt  45 min  2  41  

Hfdst 3  

  

Kansen, complentregel, somregel, vaasmodel, breuken  tt  45 min  2  45/46  

Toetsweek 1  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Pta 421  Hfdst 1,3,5,7  tt  100 min  4  

(40% 

pta)  

3/4  

pta week 2  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hfdst 2  

  

Oppervlakte, inhoud, uitslagen, omtrek, cilinder, kegel, bol, 

piramide  

tt  45 min  2  12  

Hfdst 4  

  

Aanzichten, doorsneden, oppervlakte, inhoud  tt  45 min  2  16  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 

paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte toets Weging Week 

Hfdst 6  Vectoren, hoeken, afstanden, vlakken, 2d en 3d  tt  45 min  2  26  
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Volgorde PTD's afhankelijk van leerjaar 

Aardrijkskunde 

Bedrijfseconomie 

Beeldende Vorming 

Biologie 

CKV 

Duits 

Economie 

Engels 

Filosofie 

Frans 

Geschiedenis 

Grieks 

Latijn 

LO 

Muziek 

Natuurkunde 

Nederlands 

Scheikunde 

Science 

Spaans Elementair 

Spaans Heel 

Wiskunde A 

Wiskunde B 

Wiskunde C 

 

 

 


