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Inleiding PTD klas 3  

Op het Castor College wordt de voortgang van de leerlingen in de derde klas volgens een programma van toetsing en doorstroming (PTD) 
bijgehouden. In het PTD staat voor alle vakken omschreven welke lesstof met bijbehorende doelen/vaardigheden er wanneer afgenomen wordt. 
Op deze manier weten ouders en leerlingen precies wat er in het schooljaar gedaan wordt en welke verwachtingen er zijn. 

 
Doel van het PTD  
De toetsen en opdrachten die de leerlingen het gehele jaar maken vormen een ontwikkellijn. Door te kijken naar de cijfers en de prestaties wordt 
er door het docententeam gekeken op welk niveau de leerling kan doorstromen naar klas 4. 
 
Leerlingbesprekingen 
In week 49 is de eerste leerlingbespreking. Docenten geven feedback aan de mentor over inzet, motivatie, werkhouding en prestaties. In week 50 
stelt de leerling een plan van aanpak op middels een reflectie en presenteert dit in het MOL-gesprek. Deze cyclus herhaalt zich in week 11 t/m 14. 
De profielkeuze wordt dan hierin meegenomen. 
 

Per vak is er een PTD 
Hierin staat: 
- Over welke lesstof de toets gaat 
- Welke leerdoelen een leerling gaat behalen 
- Wat voor toets het is 
- Wat de weging van een toets is 
- In welke week de toets plaatsvindt of wat de deadline van een opdracht is. De vakdocent streeft ernaar de toets in deze week af te nemen. Het 
kan echter, door verschuivingen in het rooster / lesuitval voorkomen dat een toets een week eerder of later afgenomen wordt. De docent 
informeert de klas hierover en is leidend. 
 

Periode 1 Week 35 t/m 46  
Periode 2 Week 47 t/m 4  
Periode 3 Week 5 t/m 13  
Periode 4 Week 14 t/m 25 Afsluitende toetsweek: 27/28 

 



 

Toetsing op het Castor College   
Onderbouw   
  

1. 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.  
Pagina-einde  



 

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.   
Hierbij wordt vanaf schooljaar 2022-2023 in klas 1 gebruik gemaakt van het digitale instrument leerlingbesprekingen.nl. Ook krijgen 
leerlingen twee keer per jaar een beoordeling voor hun werkhouding in magister. Dit kan gebruikt worden in het gesprek tussen 
leerlingen, ouders, docenten en mentoren.  
  

2. Afspraken rondom toetsen   
Algemeen  

 In de onderbouw hebben leerlingen 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 maximumaantal toetsen per week: 5 toetsen.    
 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.   
 Er is aan het einde van het schooljaar een toetsweek (zonder lessen).  
 Maandag en dinsdag zijn toetsvrij na elke schoolvakantie van een week of langer. Er is een toets- én huiswerkvrije week 
vóór de toetsweek aan het einde van het schooljaar.    



 

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.  

  
Programma van Toetsing en Doostroming (PTD)  

 Alle summatieve toetsen worden per vak en per jaarlaag vastgelegd in een jaaroverzicht. Dit programma van Toetsing 
Onderbouw (PTD) wordt gedeeld met leerlingen en ouders.   

  
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.  
 De wegingsfactor van een toets voor het rapportcijfer mag maximaal 4 zijn.   
 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)  

  
 

  
  



 

Vak:  Aardrijkskunde  

Leerjaar + niveau: Havo 3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 1   
Hfd 1 par. 1 
en 2  
  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  25 
minuten  
  
  

1  43  

Toets 2   
  
Hfd 1 par. 3 
en 4  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  25 minuten  1  46  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 3   
  
Hfd 3 par 1 
en 2  
  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  25 minuten  1  2  

Toets 4   
  
Hfd 3 par 
1t/m 4  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  PW  45 minuten  1  7  

 



 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 5   
  
Hfd 4 par 1 
en 2  

 
 

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  
  
 

SO  25 minuten 1  13 

Toets 6   
  
Project EU 

 
 

Zie opdracht  PW  
Inleveren 
Project EU  
 

N.v.t.  2  16 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 7   
 
Hfd 5 par 2  
 

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  45 minuten  1  24 

Toets 8   
 
Hfd 5 par 1 
en 3  
 

 Zie “wat moet je leren in het werkboek”  
 

PW  45 minuten  2  27 
Toetsweek  

 

   



 

Vak:  Aardrijkskunde 

Leerjaar + niveau: VWO3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 1   
Hfd 1 par. 1 
en 2  
  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  25 
minuten  
  
  

1  41  

Toets 2   
  
Hfd 1 par. 1 
t/m 5  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  PW  45 minuten  1  46  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 3   
  
Hfd 3 par 1 
en 2  
  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  25 minuten  1  2  

Toets 4   
  
Hfd 3 par 1 
t/m 5  
  
  

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  PW  45 minuten  1  8  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 5   
  
Hfd 4 par 1 
en 2 

 

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  
  
 

25 minuten  1 13 

Toets 6   
  
Project EU  
 

Zie opdracht  PW  
Inleveren 
Project EU  
 

N.v.t.  2 16 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Toets 7   
Hfd 5 par 2  
 
 

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  SO  45 minuten  1 24 

Toets 8   
Hfd 5 par 1 
en 3  
 
 

Zie “wat moet je leren in het werkboek”  PW  45 minuten  2 27 
Toetsweek 

   



 

Vak:  Biologie  

Leerjaar + niveau: HAVO 3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 3  

Basisstof 1 t/m 
3  

Zie begin basisstoffen  
  
  

Schriftelijke 
overhoring  

30 min  1  41  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 3   
Basisstof 1 t/m 
8  

Zie begin basisstoffen  Presentatie  5 min  2  50  

Thema 3   
Basisstof 1 t/m 
8  

Zie begin basisstoffen  Proefwerk  40 min  3  3-4  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 4  
Basisstof 1 t/m 
3  

Zie begin basisstoffen  Schriftelijke 
overhoring  

30 min  1  7  

Thema 4   
Basisstof 1 t/m 
8  

Zie begin basisstoffen  Proefwerk  40 min  3  12-13  

\   
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 5  
Basisstof 4 en 
5  
+ Freek Vonk 
College  

Zie begin basisstoffen + college Freek Vonk  Samenvatting 
toets  

30 min  2  20  

Thema 5 
basisstof 1 t/m 
8  

Zie begin basisstoffen  Proefwerk   50 min  3  24-25   
(toetsweek)  

   



 

Vak:  Biologie  

Leerjaar + niveau: VWO 3 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 3  

Basisstof 1 t/m 
3  

Zie begin basisstoffen  
  
  

Schriftelijke 
overhoring  

30 min  1  41  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 3   

Basisstof 1 t/m 
8  

Zie begin basisstoffen  Presentatie  5 min  2  50  

Thema 3   

Basisstof 1 t/m 
8  

Zie begin basisstoffen  Proefwerk  40 min  3  3-4   
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 4  

Basisstof 1 t/m 
3  
  

Zie begin basisstoffen  Schriftelijke 
overhoring  

30 min  1  7  

Thema 4   

Basisstof 1 t/m 
8  
  

Zie begin basisstoffen  Proefwerk  40 min  3  12-13  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 5  

Basisstof 5 en 
6  
+ Freek Vonk 
College  

Zie begin basisstoffen + college Freek Vonk  Samenvatting 
toets  

30 min  2  20  

Thema 5 
basisstof 1 t/m 
9  

Zie begin basisstoffen  Proefwerk   50 min  3  24-25   
(toetsweek)  

   



 

Vak:  Duits  

Leerjaar + niveau: HAVO 3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kapitel 7 / 
H2  

De leerling kent de woordenschat en Redemittel m.b.t. 
vrije tijd en wonen.   

schriftelijk   45 min.   0,5    

Kapitel 8 / 
H2  
  

De leerling kent de woordenschat en Redemittel m.b.t. 
het uiterlijk, kleding en kleuren.   

schriftelijk   45 min.  0,5    
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kapitel 1   De leerling kent de woordenschat en de Redemittel 
m.b.t. het weer en de omgeving.   

schriftelijk   45 min.  1    

Kapitel 2  
  

De leerling kent de woordenschat en de 
Redemittel  m.b.t. het lichaam en gezondheid.   

schriftelijk   45 min.   1    
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

Luistertoets   
De leerling kan vragen beantwoorden na het horen van 
luisterfragmenten. Goethe A2   

Via exam.net   25 min.  1,5    

Kapitel 3   De leerling kent de woordenschat en de Redemittel 
m.b.t. het verkeer.   

schriftelijk   45 min.  1    

Kapitel 4   De leerling kent de woordenschat en de Redemittel 
m.b.t. het deelnemen en organiseren van 
evenementen.   

schriftelijk   45 min.   1    
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

Sprechaufgabe   
De leerling kan m.b.t. Landeskunde een 
spreekopdracht voorbereiden en uitvoeren. A2   

mondeling  Max. 5 min.   1,5    

  
  

Leesdossier   
De leerling kan jeugdliteratuur lezen en gerelateerde 
opdrachten maken.   

schriftelijk     1    

  Leestoets   
De leerling kan na het lezen van een tekst vragen 
beantwoorden en leesstrategieën toepassen.   

schriftelijk   45 min.   1    

   



 

Vak:  Duits  

Leerjaar + niveau: VWO 3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kapitel 7 / 
V2  

De leerling kent de woordenschat en Redemittel m.b.t. 
vrije tijd en wonen.  

schriftelijk  45 min.  0,5  39  

Kapitel 8 / 
V2  
  

De leerling kent de woordenschat en Redemittel m.b.t. het 
uiterlijk, kleding en kleuren.  

schriftelijk  45 min.  0,5  45  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kapitel 1/2  De leerling kent de woordenschat en de Redemittel m.b.t. 
het weer, de omgeving, het lichaam en gezondheid  

schriftelijk  45 min.  1  50  

  
  

Luistertoets  
De leerling kan vragen beantwoorden na het horen van 
luisterfragmenten. Goethe A2  

Via exam.net  25 min.  1,5  2  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kapitel 3/4   De leerling kent de woordenschat en de Redemittel m.b.t. 
het verkeer en het deelnemen en organiseren van 
evenementen.  

schriftelijk  45 min.  1  11  

  Schreibaufgabe K1 t/m K3  schriftelijk  45 min.  1,5  13  
  Leesdossier  

De leerling kan jeugdliteratuur lezen en gerelateerde 
opdrachten maken. A2/B1  

schriftelijk    1    
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

Sprechaufgabe  
De leerling kan m.b.t. Landeskunde een spreekopdracht 
voorbereiden en uitvoeren. A2  

mondeling  Max. 5 min.  2  19  

toetsweek   Leestoets   
De leerling kan na het lezen van een tekst vragen 
beantwoorden en leesstrategieën toepassen.  

schriftelijk  45 min.  1  27  

   



 

Vak:  Economie 

Leerjaar + niveau: HAVO 3 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 7   
+ Rekonomie 
hoofdstuk 2   
  

  
Zie lesbrief, p.100  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
39  

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 2  
 

  
Zie lesbrief, p.31  

  
Proefwerk   

  
45 minuten  

  
2  

  
41/43  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 4  
  

  
Zie lesbrief, p.60  

  
Proefwerk   

  
45 minuten  

  
2  

  
47  

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 5  
  

  
Zie lesbrief, p.71  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
51  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 6  
  

  
Zie lesbrief, p.89  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
6  

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 8; 
par. 8.1 t/m 
par. 8.3  
  

  
Zie lesbrief, p.109  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
8/10  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 3  
  
  

  
Zie lesbrief, p.47  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
20  

Economie 
Integraal 
Hoofdstuk 1   
  

  
Zie leeropgavenboek 1  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
26 
(toetsweek)  

   



 

Vak: Economie   

Leerjaar + niveau: VWO 3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 7   
+ Rekonomie 
hoofdstuk 2   
  

  
Zie lesbrief, p.100  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
39  

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 2  
  

  
Zie lesbrief, p.31  

  
Proefwerk   

  
45 minuten  

  
2  

  
43/44  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 3  
  
  

  
Zie lesbrief, p.47  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
50  

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 4  
  

  
Zie lesbrief, p.60  

  
Proefwerk   

  
45 minuten  

  
2  

  
5  

   



 

 
P

e
ri

o
d

e
 3

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 
5+6  
  

  
Zie lesbrief, p.71, 89  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
13  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Kopen en 
Werken   
Hoofdstuk 8; 
par. 8.1 t/m 
par. 8.3  
  

  
Zie lesbrief, p.109  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
20  

Economie 
Integraal 
Hoofdstuk 1   
  

  
Zie leeropgavenboek 1  

  
Proefwerk  

  
45 minuten  

  
2  

  
26 
(toetsweek)  

   



 

Vak:  Engels  

Leerjaar + niveau: HAVO 3  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Tekstboek   Onregelmatige werkwoorden   SO  15 minuten  1  37/38  
Theme 1   
Have fun!   
  
  
  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-invite people  
-ask for and give permission  
-make plans and reservations  
-A2 write a short email or fax to confirm arrangements  
-A2 write short, simple messages about matters of  
 immediate importance  
you understand   
-words to do with activities  
-words to do with inviting people  
-words to do with plans and reservations  
you know:   
-how to use short yes/no answers  
-how to use the modals may, might, be allowed to  
-how to use the future  

Proefwerk   45 minuten  2  41/43  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Theme 2  
To the limit  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-warn people  
-reassure people  
-give instructions  
-A2 say in a simple way how something should be done  
-A2 make simple notes for your own use  

Proefwerk   45 minuten  2  3/4  



 

you understand   
-words to do with extreme sports  
-words to do with warnings and instructions  
you know:  
-how to use not...either,so..., neither..., nor...  
-how to use prepositions of direction  
-how to use the modals: must, have to, should, ought to  

  luistervaardigheid   luistertoets   45 minuten   3    
Presentatie   Mondelinge vaardigheid   Mondeling / ppt   5/10 

minuten  
3  januari   

februari   
 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Theme 3   
Law and 
order  
  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-report a crime  
-talk about police work  
-describe a crime  
-A2 exchange limited information about simple matters  
-A2 talk about experiences, events and activities in short,  
 simple sentences  
you understand:   
-words to do with crime  
-words to do with the law  
you know:  
-how to use relative clauses  
-how to use the passive  
-how to use  both, either, neither, all, each, every, none  
  

Proefwerk   45 minuten  4  13/14  

leestoets   Begrijpend lezen   leestoets   45 minuten  4  16/19  
 



 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Theme 4  
After school   
  
  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-talk about passions  
-talk about part-time jobs  
-talk about money  
you understand:   
-words to do with passions  
-words to do with jobs  
-words to with money  
you know:  
-how to use the past simple and the present perfect  
-how to use the present simple and the present   
 continuous  
-how to use the object plus infinitive  
-how to use If and when   
-how to use If sentences  
  

Proefwerk   45 minuten  4  24/25  

   



 

Vak:  Engels  

Leerjaar + niveau: VWO 3  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Tekstboek   Irregular verbs   SO  15 minuten  1  37/38  
Theme 1   
Have fun!   
  
  
  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-invite people  
-ask and give permission  
-make plans and reservations  
-A2 write a short email or fax to confirm arrangements  
-B1 write a memo to communicate simple information  
 to people in my direct environment  
you understand:   
-words to do with activities  
-words to do with inviting people  
-words to do with plans  
you know:  
-how to use short yes/no answers  
-how to use the modals may, might, be allowed to  
-how to use the future  

Proefwerk   45 minuten  2  41/43  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Theme 2  
To the limit  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-warn people  
-reassure someone  
-give instructions  
-A2 take simple notes for my own use  
-B1 explain and clarify things  

Proefwerk   45 minuten  2  3/4  



 

you understand:   
-words to do with extreme sports  
-words to do with warnings and instructions  
you know:  
-how to use prepositions of direction  
-how to use not … either, so …, neither …, nor ...  
-how to use the modals: must, have (got) to, should,  
 ought to  
  

  luistervaardigheid   luistertoets   45 minuten  3    
Presentatie   Mondelinge vaardigheid   Mondeling / ppt   5/10 

minuten  
3  januari   

februari   
 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Theme 3   
Law and 
order  
  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-report a crime  
-describe a crime  
-talk about police work  
you understand:   
-words to do with crime  
-words to do with law  
you know:  
-how to use relative clauses  
-how to use the passive  
-how to use both, either, neither, all, each, every  
  
  

Proefwerk   45 minuten  4  13/14  

leestoets   Begrijpend lezen   Leestoets   45 minuten   4  16/19  
 



 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Theme 4  
After school   
  
  

When you have finished the exercises in this theme...   
you can:  
-talk about passions  
-talk about part-time jobs  
-talk about money  
-A2 say in a simple way how something should be done  
-B1 give a simple presentation or talk  
you understand:   
-words to with passions  
-words to do with jobs  
-words to do with money  
you know:  
-how to use the past simple and present perfect  
-how to use the present simple and the present  
 continuous  
-how to use the object plus infinitive  
-how to use If and when   
-how to use If sentences  

Proefwerk   45 minuten  4  24/25  

   



 

Schooljaar 2022-2023 leerjaar 3  

Vocabulairelijst gedurende het hele schooljaar aanbieden  

 

3havo   boek: 2havo B 

Toets 1 Toets 2 Toets 3 Toets 4 Toets 5 Toets 6 Toets 7 Toets 8 

Week 38/39 Week 44/45 Week 50/51 Week 7/8 Week 10/11 Week 15/16 Week 19/20 Toetsweek 
week 27/28 

Vocabulaire en 
werkwoorden 

PW unité 4 Spreekvaardigheid PW unité 5 Schrijfvaardigheid PW unité 6 Luistervaardigheid Leesvaardigheid

2x 2x 2x 2x 1x 2x 1x 2x 

 Vocabulairelijst 
(leerjaar 3) 

 Werkwoorden 
leerjaar 1 en 2 
(présent en 
passé 
composé) 

 Apprendre 1 
t/m 6 + 8 + 10 

 Regelmatige 
werkwoorden 
op -RE 

 Wederkerende 
werkwoorden 
(présent) 

 à/de + 
lidwoord 
 

 Taaldorp  Apprendre 1 t/m 
6 + 8 + 10 

 Voir 

 Aanwijzend 
voornaamwoord 

 Ontkenningen 

 Rangtelwoorden 
 

 Unité 5 

 Met boek 
2havoB 

 Apprendre 1 t/m 
6 + 8 + 10 

 Imparfait 

 Signaalwoorden 

 Werkwoorden 
op -IR 

 Unité 6 
 
 

 Wel aanleren, 
niet toetsen 
(passief): 

 Futur 
 Conditionnel 
 Venir 
 Lijdend 

voorwerp 
 Meewerkend 

voorwerp 
 Vraagwoorden 
 Pronom 

tonique 
 

 Leerjaar 
1,2,3 

 ERK A2 



 

 

3 vwo (atheneum/gymnasium)     boek: 2 vwo B 

Toets 1 Toets 2 Toets 3 Toets 4 Toets 5 Toets 6 Toets 7 Toets 8 

Week 38/39 Week 44/45 Week 50/51 Week 7/8 Week 10/11 Week 15/16 Week 19/20 Toetsweek 
week 27/28 

Vocabulaire en 
werkwoorden 

PW unité 4 Spreekvaardigheid PW unité 5 Schrijfvaardigheid PW unité 6 Luistervaardigheid Leesvaardigheid

2x 2x 2x 2x 1x 2x 1x 2x 

 Vocabulairelijst 
(leerjaar 3) 

 Werkwoorden 
leerjaar 1 en 2 
(présent, futur 
proche, 
imparfait, 
passé 
composé) 

 Apprendre 1 
t/m 6 + 8 + 10 

 Regelmatige 
werkwoorden 
op -RE 

 Wederkerende 
werkwoorden 
(présent+ 
passé 
composé) 

 à/de + 
lidwoord 
 

 Taaldorp  Apprendre 1 t/m 
6 + 8 + 10 

 Voir 

 Aanwijzend 
voornaamwoord 

 Ontkenningen 

 Rangtelwoorden 
 

 Unité 5 

 Met boek 
2vwoB 

 Apprendre 1 t/m 
6 + 8 + 10 

 Imparfait 

 Signaalwoorden 

 Werkwoorden 
op -IR 

 Unité 6 
 
 

 Wel aanleren, 
niet toetsen 
(passief): 

 Futur 
 Conditionnel 
 Venir 
 Lijdend 

voorwerp 
 Meewerkend 

voorwerp 
 Vraagwoorden 
 Pronom 

tonique 
 

 Leerjaar 
1,2,3 

 ERK A2 

  



 

Vak:  Geschiedenis  

Leerjaar + niveau: Havo 3  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

1.1. , 1.2., 1.3, 
kernbegrippen 
t/m tijdvak 8   
  

Alle leerdoelen van elke paragraaf  SO  40 min  1  41  

  
Hfs. 1 en 
kernbegrippen   

Alle leerdoelen van de paragrafen + Sovjet-Unie (zie 
aantekeningen)  

PW  45 min  2  46  

 

P
e

ri
o

d
e

 
2

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

2.4, 3.1, 3.2 + 
kernbegrippen   

Alle leerdoelen van elke paragraaf   SO  40 min  1  51  

 

P
e

ri
o

d
e

 
3

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

2.4 en Hfs. 3 + 
kernbegrippen   

Alle leerdoelen van elke paragraaf  PW  45 min  2  5  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

Hfst 4.1 en 4.2    
Hfs. 4 Mao 
Zedong  

Zie leerdoelen van de paragrafen van hfs. 4  
  

SO  -  1  23  



 

Hfs. 4 + 5.4 + 
alle 
kernbegrippen   
  

Zie leerdoelen van de paragrafen van hfs. 4  PW  50 min  2  27/28 
toetsweek  

   



 

Vak:  Geschiedenis  

Leerjaar + niveau: VWO 3 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

1.1. , 1.2., 1.3, 
kernbegrippen 
t/m tijdvak 8   
  

Alle leerdoelen van elke paragraaf  SO  40 min  1  41  

  
Hfs. 1 en 
kernbegrippen   

Alle leerdoelen van de paragrafen + Sovjet-Unie (zie 
aantekeningen)  

PW  45 min  2  46  

 

P
e

ri
o

d
e

 
2

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

2.4, 3.1, 3.2 + 
kernbegrippen   

Alle leerdoelen van elke paragraaf   SO  40 min  1  51  

 

P
e

ri
o

d
e

 
3

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

2.4 en Hfs. 3 + 
kernbegrippen   

Alle leerdoelen van elke paragraaf  PW  45 min  2  5  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hfs. 4 Mao 
Zedong  

Zie praktische opdracht  PO  -  1  23  

Hfs. 4 + alle 
kernbegrippen   
  

Zie leerdoelen van de paragrafen van hfs. 4  PW  50 min  2  27/28 
toetsweek  



 

Vak:  Grieks  

Leerjaar + niveau: Gymnasium 3 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 5 
en 6 
(herhaling)   

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  

so  45 min  1  38/39  

Hoofdstuk 7  
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  43/44  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 8  Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  48/49  

Hoofdstuk 9  Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  4/5  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 10   Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  8/10  

Hoofdstuk 11   Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  13/14  

 



 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 12   
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  20/21  

Hoofdstuk 13   
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  27  

   



 

Vak:  Latijn  

Leerjaar + niveau: Gymnasium 3  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 7  Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  38/39  

Hoofdstuk 8  Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  43/44  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 9  Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  48/49  

Hoofdstuk 10   Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  4/5  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 11   
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  7/8  

Hoofdstuk 12   
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  12/13  

 



 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 13   
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

so  45 min  1  20/21  

Hoofdstuk 14  
  

Alle leerdoelen zijn terug te vinden op de eerste pagina 
van elk hoofdstuk in het oefenboek.  
  

proefwerk  45 min  2  27  

   



 

Vak:  Natuurkunde  

Leerjaar + niveau: Havo 3 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 1.1, 
1.2 en 1.3.  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je begrijpt wat hefbomen zijn en hoe ermee gewerkt 
wordt.  
Je begrijpt hoe overbrengingen toegepast (kunnen) 
worden om minder kracht nodig te hebben.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  40  

Hoofdstuk 1  Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je begrijpt wat hefbomen zijn en hoe ermee gewerkt 
wordt.  
Je begrijpt hoe overbrengingen toegepast (kunnen) 
worden om minder kracht nodig te hebben.  
Je begrijpt wat het verschil is tussen kracht en druk.  
Je kunt rekenen  aan de druk die door lucht en 
vloeistoffen wordt uitgeoefend.  

  45 minuten  2  44  

 

P
e

ri
o

d
e

 
2

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 2.1, 
2.2 en 2.3  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  49  



 

Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet welke soorten straling er bestaan en kunt van 
iedere soort een aantal gebruiksvormen opnoemen.  
Je kent de bouw van atomen en moleculen.  
Je kunt rekenen met de halveringstijd.  
Je kent de gevaren van straling en weet hoe je er tegen 
beschermd kunt worden..  
  

Hoofdstuk 2  
  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet welke soorten straling er bestaan en kunt van 
iedere soort een aantal gebruiksvormen opnoemen.  
Je kent de bouw van atomen en moleculen.  
Je kunt rekenen met de halveringstijd.  
Je kent de gevaren van straling en weet hoe je er tegen 
beschermd kunt worden..  
Je weet hoe straling nuttig gebruikt kan worden en kan 
hier bij verschillende soorten straling ook voorbeelden bij 
noemen.  

Proefwerk  45 minuten  2  51  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 3.1, 
3.2 en 3.3  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1    



 

Je weet hoe lading elektrische verschijnselen 
veroorzaakt.  
Je weet hoe geleidbaarheid en weerstand 
samenhangen.  
Je begrijpt waar de grootte van de stroomsterkte van 
afhangt.  
Je kunt werken met (I,U)-diagrammen.  
Je kunt rekenen aan parallel- en serieschakelingen.  

Hoofdstuk 3  
  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet hoe lading elektrische verschijnselen 
veroorzaakt.  
Je weet hoe geleidbaarheid en weerstand 
samenhangen.  
Je begrijpt waar de grootte van de stroomsterkte van 
afhangt.  
Je kunt werken met (I,U)-diagrammen.  
Je kunt rekenen aan parallel- en serieschakelingen.  
Je kunt rekenen aan het energiegebruik van elektrische 
schakelingen.  
Je begrijpt hoe magnetisme gebruikt kan worden en kan 
rekenen aan een elektromagneet.  

Proefwerk  45 minuten  2    

Hoofdstuk 8  Je laat in de presentatie zien dat je de 
presentatievaardigheden beheerst en dat je in staat bent 
om relevante informatie op te zoeken en in eigen 
woorden om te zetten.  

Presentatie    2    

 

P
e

ri
o

d
e

 
4

 Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 



 

Paragraaf 4.1 
t/m 4.3  
  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet hoe kracht en beweging samenhangen.  
Je kunt rekenen aan kracht en arbeid.  
Je begrijpt de principes achter de veiligheidsmaatregelen 
in het verkeer.  
Je kunt werken met en rekenen aan een noodstop.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  22  

Hoofdstuk 4  
  

e kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet hoe kracht en beweging samenhangen.  
Je kunt rekenen aan kracht en arbeid.  
Je begrijpt de principes achter de veiligheidsmaatregelen 
in het verkeer.  
Je kunt werken met en rekenen aan een noodstop.  
Je begrijpt de invloed van kracht op snelheid.  
Je kunt werken met de ‘gulden regel’.  

Proefwerk  45 minuten  2  25  

   



 

Vak:  Natuurkunde 

Leerjaar + niveau: HAVO 3  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 1.1, 
1.2 en 1.3.  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je begrijpt wat hefbomen zijn en hoe ermee gewerkt 
wordt.  
Je begrijpt hoe overbrengingen toegepast (kunnen) 
worden om minder kracht nodig te hebben.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  40  

Hoofdstuk 1  Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je begrijpt wat hefbomen zijn en hoe ermee gewerkt 
wordt.  
Je begrijpt hoe overbrengingen toegepast (kunnen) 
worden om minder kracht nodig te hebben.  
Je begrijpt wat het verschil is tussen kracht en druk.  
Je kunt rekenen  aan de druk die door lucht en 
vloeistoffen wordt uitgeoefend.  

  45 minuten  2  44  

 

P
e

ri
o

d
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2

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 2.1, 
2.2 en 2.3  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  49  



 

Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet welke soorten straling er bestaan en kunt van 
iedere soort een aantal gebruiksvormen opnoemen.  
Je kent de bouw van atomen en moleculen.  
Je kunt rekenen met de halveringstijd.  
Je kent de gevaren van straling en weet hoe je er tegen 
beschermd kunt worden..  
  

Hoofdstuk 2  
  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet welke soorten straling er bestaan en kunt van 
iedere soort een aantal gebruiksvormen opnoemen.  
Je kent de bouw van atomen en moleculen.  
Je kunt rekenen met de halveringstijd.  
Je kent de gevaren van straling en weet hoe je er tegen 
beschermd kunt worden..  
Je weet hoe straling nuttig gebruikt kan worden en kan 
hier bij verschillende soorten straling ook voorbeelden bij 
noemen.  

Proefwerk  45 minuten  2  51  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 3.1, 
3.2 en 3.3  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1    



 

Je weet hoe lading elektrische verschijnselen 
veroorzaakt.  
Je weet hoe geleidbaarheid en weerstand 
samenhangen.  
Je begrijpt waar de grootte van de stroomsterkte van 
afhangt.  
Je kunt werken met (I,U)-diagrammen.  
Je kunt rekenen aan parallel- en serieschakelingen.  

Hoofdstuk 3  
  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet hoe lading elektrische verschijnselen 
veroorzaakt.  
Je weet hoe geleidbaarheid en weerstand 
samenhangen.  
Je begrijpt waar de grootte van de stroomsterkte van 
afhangt.  
Je kunt werken met (I,U)-diagrammen.  
Je kunt rekenen aan parallel- en serieschakelingen.  
Je kunt rekenen aan het energiegebruik van elektrische 
schakelingen.  
Je begrijpt hoe magnetisme gebruikt kan worden en kan 
rekenen aan een elektromagneet.  

Proefwerk  45 minuten  2    

Hoofdstuk 8  Je laat in de presentatie zien dat je de 
presentatievaardigheden beheerst en dat je in staat bent 
om relevante informatie op te zoeken en in eigen 
woorden om te zetten.  

Presentatie    2    

 

P
e

ri
o

d
e

 
4

 Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 



 

Paragraaf 4.1 
t/m 4.3  
  

Je kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet hoe kracht en beweging samenhangen.  
Je kunt rekenen aan kracht en arbeid.  
Je begrijpt de principes achter de veiligheidsmaatregelen 
in het verkeer.  
Je kunt werken met en rekenen aan een noodstop.  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  22  

Hoofdstuk 4  
  

e kent en begrijpt de dikgedrukte begrippen uit de 
paragrafen.  
Je kent en begrijpt de formules uit de paragrafen en kan 
er mee rekenen, waarbij de systematische probleem 
aanpak gebruikt wordt.  
Je weet hoe kracht en beweging samenhangen.  
Je kunt rekenen aan kracht en arbeid.  
Je begrijpt de principes achter de veiligheidsmaatregelen 
in het verkeer.  
Je kunt werken met en rekenen aan een noodstop.  
Je begrijpt de invloed van kracht op snelheid.  
Je kunt werken met de ‘gulden regel’.  

Proefwerk  45 minuten  2  25  

   



 

Vak:  Scheikunde  

Leerjaar + niveau: havo 3  

P
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 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
Hoofdstuk 1  

Je kunt het verschil uitleggen tussen natuurlijke en 
synthetische materialen  
Je kunt uitleggen wat grondstoffen zijn  
Je kunt uitleggen wat een composiet is  
Je kunt een aantal materiaal- en stofeigenschappen 
benoemen  
Je kunt berekeningen maken met dichtheid  
Je kunt met behulp van het deeltjesmodel een materiaal 
op microniveau beschrijven  
Je kunt faseovergangen op microniveau beschrijven  
Je kunt het deeltjesmodel in verband brengen met 
stofeigenschappen  
Je kunt smelt- en kookdiagrammen van zuivere stoffen op 
microniveau verklaren  
Je kunt op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere 
stoffen en wat mengsels zijn  
Je kunt kook- en smeltdiagrammen van mengsels op 
microniveau verklaren  
Je kunt een aantal mengsels op macro- en microniveau 
beschrijven  
Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van 
mengsels: massapercentage, volumepercentage en gram 
per liter  
Je kunt een aantal scheidingsmethoden herkennen en 
beschrijven  
Je kunt uitleggen op welk principe bepaalde 
scheidingsmethoden berusten  

Proefwerk  45 minuten  2  44/45  



 

Je kunt een beredeneerde keuze maken voor een 
scheidingsmethoden om een mengsel in maximaal drie 
stappen te scheiden  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 2.1 
en 2.2  
  

Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt moleculen weergeven in molecuulformules  
Je kunt de systematische naamgeving van moleculen 
toepassen  
Je kunt reactievergelijkingen die in formules zijn gegeven 
oplossen  
Je kunt uit een beschrijving van een chemische reactie 
een reactievergelijking opstellen  

Schriftelijke 
overhoring  

45 minuten  1  48/49  

  
Hoofdstuk 2  

Je weet alle namen en symbolen van enkele belangrijke 
atoomsoorten  
Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je weet dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen  
Je kunt het verschil uitleggen tussen elementen en 
verbindingen  
Je kunt moleculen weergeven in molecuulformules  
Je kunt de systematische naamgeving van moleculen 
toepassen  
Je kunt het verschil tussen een scheidingmethode, een 
faseovergang en een chemische reactie op microniveau 
beschrijven  

Proefwerk  45 minuten  2  5/6  



 

Je kunt de faseaanduiding van stoffen gebruiken  
Je kunt uit een beschrijving van een chemische reactie 
een reactievergelijking opstellen  
Je kunt uitleggen wat het belang is van chemische 
synthese  
Je kunt uitleggen wat een ontledingsreactie is  
Je kunt het verschil tussen thermolyse, elektrolyse en 
fotolyse uitleggen  
Je kunt verbindingen en elementen in verband brengen 
met ontleedbare en niet-ontleedbare stoffen  
Je kunt uitleggen wat een verbrandingsreactie is  
Je kunt het verschil uitleggen tussen een volledige en een 
onvolledige verbranding en kent de gevaren van een 
onvolledige verbranding  
Je kunt uitleggen hoe je de aanwezigheid van waterstof, 
zuurstof, koolstofdioxide en water kunt aantonen  
Je kent de drie voorwaarden voor verbranding en brengt 
deze in verband met blusmethoden  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 3  
  

Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt de bouw van een atoom beschrijven  
Je kunt de begrippen atoomnummer, massagetal en 
isotoop gebruiken met behulp van een periodiek systeem  
Je kunt de opbouw van het periodiek systeem 
beschrijven  
Je weet tot welke groep de halogenen en edelgassen 
behoren  

Proefwerk  45 minuten  2  14/15  



 

Je weet dat atoomsoorten zijn in te delen in metalen en 
niet-metalen en kan dit aflezen uit het periodiek systeem  
Je kunt stoffen indelen in metalen, zouten en moleculaire 
stoffen aan de hand van hun atomaire samenstelling  
Je kunt metalen op micro- en macroniveau beschrijven  
Je kunt zouten op micro- en macroniveau beschrijven  
Je kunt uitleggen wat corrosie is en daarbij maak je 
onderscheid tussen edele en onedele metalen  
Je kunt op microniveau verklaren waarom legeringen 
andere eigenschappen hebben dan zuivere metalen  
Je kunt moleculaire stoffen op micro- en macroniveau 
beschrijven  
Je kunt de begrippen atoombinding en covalentie 
uitleggen en toepassen  
Je kunt moleculen in structuurformules weergeven  
Je kunt het begrip vanderwaalsbinding uitleggen en 
toepassen  
Je kunt uitleggen wat de relatieve atoommassa inhoudt  
Je kunt de molaire massa van een stof berekenen  
Je kunt uitleggen wat de chemische hoeveelheid 
voorstelt  
Je kunt berekenen hoeveel mol deeltjes er in een aantal 
mol zitten en omgekeerd  
Je kunt de relatieve atoommassa berekenen  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
  

Je kunt molverhoudingen gebruiken om 
massaberekeningen uit te voren aan reacties  
Je kunt de aangeleerde practicumvaardigheden (zoals, 
maar niet beperkt tot, brander- en weegschaalgebruik) 
toepassen in de praktijk  

Praktische 
opdracht  

45 minuten  1  24/25  



 

Hoofdstuk 4  
  

Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt uitleggen wat de wet van behoud van energie 
inhoudt  
Je kunt benoemen welke energieomzetting plaatsvindt 
tijdens een proces en/of chemische reactie  
Je kunt het verschil uitleggen tussen een exotherme en 
endotherme reactie  
Je kunt de begrippen reactiewarmte en 
activeringsenergie uitleggen en toepassen  
Je kunt de reactiewarmte en de activeringsenergie in een 
energiediagram weergeven  
Je kunt uit een beschrijving van een chemische reactie 
een reactievergelijking opstellen  
Je kent de drie voorwaarden voor verbranding  
Je kunt uitleggen wat de reactiesnelheid van een 
chemische reactie inhoudt  
Je kunt met behulp van het botsende-deeltjesmodel 
uitleggen welke invloed de factoren temperatuur, 
concentratie en verdelingsgraad op de reactiesnelheid 
hebben  
Je kunt uitleggen hoe een katalysator de reactiesnelheid 
beïnvloedt  
Je kunt op microniveau uitleggen waarom de wet van 
massabehoud altijd geldt  
Je kunt molverhoudingen gebruiken om 
massaberekeningen uit te voren aan reacties  
Je kunt uitleggen wat de begrippen overmaat en 
ondermaat inhouden  
Je kunt uitrekenen welke stof bij een reactie in over-
/ondermaat aanwezig is  

Proefwerk  45 minuten  2  26 
(toetsweek)  



 

Je kunt een eenvoudig productieproces weergeven in een 
blokschema  
Je kunt aan de hand van een blokschema een industrieel 
proces beschrijven  
Je kunt de concentratie van een stof uitrekenen in mol per 
liter  
Je kunt berekeningen uitvoeren aan productieprocessen  
Je kunt berekeningen uitvoeren met rendement  
Je kunt berekeningen maken met dichtheid  
Je kunt de molaire massa van een stof berekenen  
Je kunt berekenen hoeveel mol deeltjes er in een aantal 
mol zitten en omgekeerd  

   



 

Vak:  Scheikunde 

Leerjaar + niveau: VWO 3  

P
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 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 1  
  

Je kunt het verschil uitleggen tussen natuurlijke en 
synthetische materialen  
Je kunt uitleggen wat grondstoffen zijn  
Je kunt uitleggen wat een composiet is  
Je kunt een aantal materiaal- en stofeigenschappen 
benoemen  
Je kunt berekeningen maken met dichtheid  
Je kunt met behulp van het deeltjesmodel een materiaal 
op microniveau beschrijven  
Je kunt faseovergangen op microniveau beschrijven  
Je kunt het deeltjesmodel in verband brengen met 
stofeigenschappen  
Je kunt smelt- en kookdiagrammen van zuivere stoffen op 
microniveau verklaren  
Je kunt op micro- en macroniveau uitleggen wat zuivere 
stoffen en wat mengsels zijn  
Je kunt kook- en smeltdiagrammen van mengsels op 
microniveau verklaren  
Je kunt een aantal mengsels op macro- en microniveau 
beschrijven  
Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van 
mengsels: massapercentage, volumepercentage en gram 
per liter  
Je kunt een aantal scheidingsmethoden herkennen en 
beschrijven  
Je kunt uitleggen op welk principe bepaalde 
scheidingsmethoden berusten  

PW  45 min  2  44/45  



 

Je kunt een beredeneerde keuze maken voor een 
scheidingsmethoden om een mengsel in maximaal drie 
stappen te scheiden  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 2.1  
  

Je weet alle namen en symbolen van enkele belangrijke 
atoomsoorten  
Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt moleculen weergeven in molecuulformules  
Je kunt de systematische naamgeving van moleculen 
toepassen  

SO  15 min  1  48/49  

Hoofdstuk 2  
  

Je weet alle namen en symbolen van enkele belangrijke 
atoomsoorten  
Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je weet dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen  
Je kunt het verschil uitleggen tussen elementen en 
verbindingen  
Je kunt moleculen weergeven in molecuulformules  
Je kunt de systematische naamgeving van moleculen 
toepassen  
Je kunt het verschil tussen een scheidingmethode, een 
faseovergang en een chemische reactie op microniveau 
beschrijven  
Je kunt de faseaanduiding van stoffen gebruiken  

PW  45 min  2  5/6  



 

Je kunt uit een beschrijving van een chemische reactie 
een reactievergelijking opstellen  
Je kunt uitleggen wat het belang is van chemische 
synthese  
Je kunt uitleggen wat een ontledingsreactie is  
Je kunt het verschil tussen thermolyse, elektrolyse en 
fotolyse uitleggen  
Je kunt verbindingen en elementen in verband brengen 
met ontleedbare en niet-ontleedbare stoffen  
Je kunt uitleggen wat een verbrandingsreactie is  
Je kunt het verschil uitleggen tussen een volledige en een 
onvolledige verbranding en kent de gevaren van een 
onvolledige verbranding  
Je kunt uitleggen hoe je de aanwezigheid van waterstof, 
zuurstof, koolstofdioxide en water kunt aantonen  
Je kent de drie voorwaarden voor verbranding en brengt 
deze in verband met blusmethoden  

 

P
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 2.1  
  

Je weet alle namen en symbolen van enkele belangrijke 
atoomsoorten  
Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt moleculen weergeven in molecuulformules  
Je kunt de systematische naamgeving van moleculen 
toepassen  

SO  15 min  1  48/49  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen  Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 4.2  
  

Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt waarnemingen tijdens reacties beschrijven  
Je kunt de faseaanduiding van stoffen gebruiken  
Je kunt uit een beschrijving van een chemische reactie 
een reactievergelijking opstellen   
Je kunt faseovergangen en reacties op microniveau 
beschrijven  

Practicum  45 min  1  20/21  

Hoofdstuk 4  
  

Je weet alle molecuulformules van elementen die uit 
twee dezelfde atomen bestaan  
Je weet alle molecuulformules van enkele bekende 
verbindingen  
Je kunt uitleggen wat de wet van behoud van energie 
inhoudt  
Je kunt benoemen welke energieomzetting plaatsvindt 
tijdens een proces en/of chemische reactie  
Je kunt het verschil uitleggen tussen een exotherme en 
endotherme reactie  
Je kunt de begrippen reactiewarmte en 
activeringsenergie uitleggen en toepassen  
Je kunt de reactiewarmte en de activeringsenergie in een 
energiediagram weergeven  
Je kunt uit een beschrijving van een chemische reactie 
een reactievergelijking opstellen  
Je kent de drie voorwaarden voor verbranding  
Je kunt uitleggen wat de reactiesnelheid van een 
chemische reactie inhoudt  

PW  45 min  2  27  



 

Je kunt met behulp van het botsende-deeltjesmodel 
uitleggen welke invloed de factoren temperatuur, 
concentratie en verdelingsgraad op de reactiesnelheid 
hebben  
Je kunt uitleggen hoe een katalysator de reactiesnelheid 
beïnvloedt  
Je kunt op microniveau uitleggen waarom de wet van 
massabehoud altijd geldt  
Je kunt molverhoudingen gebruiken om 
massaberekeningen uit te voren aan reacties  
Je kunt uitleggen wat de begrippen overmaat en 
ondermaat inhouden  
Je kunt uitrekenen welke stof bij een reactie in over-
/ondermaat aanwezig is  
Je kunt een eenvoudig productieproces weergeven in een 
blokschema  
Je kunt aan de hand van een blokschema een industrieel 
proces beschrijven  
Je kunt de concentratie van een stof uitrekenen in mol per 
liter  
Je kunt berekeningen uitvoeren aan productieprocessen  
Je kunt berekeningen uitvoeren met rendement  
Je kunt berekeningen maken met dichtheid  
Je kunt de molaire massa van een stof berekenen  
Je kunt berekenen hoeveel mol deeltjes er in een aantal 
mol zitten en omgekeerd  

   



 

Vak:  wiskunde   
Leerjaar + niveau: 3 havo                                                Ik kan niet verder omdat we nieuwe boeken verwachten. Wordt vervolgd.   

Periode 
1  

Hoofdstuk / 
paragraaf   

Leerdoelen   Toetsvorm  Lengte toets   Weging  Week  

Hoofdstuk 1   
  

Het werken met lineaire formules en functies.   schriftelijk   45 minuten  2  40  

Hoofdstuk 2  
  

Hoe je gelijkvormigheid gebruikt om lijnstukken van 
driehoeken te berekenen.   

schriftelijk   45 minuten  2  46  

  
Periode 
2  

Hoofdstuk / 
paragraaf   

Leerdoelen   Toetsvorm  Lengte toets   Weging  Week  

  
  

          

  
  

          

  
Periode 
3  

Hoofdstuk / 
paragraaf   

Leerdoelen   Toetsvorm  Lengte toets   Weging  Week  

  
  

          

  
  

          

  
Periode 
4  

Hoofdstuk / 
paragraaf   

Leerdoelen   Toetsvorm  Lengte toets   Weging  Week  

  
  

          

  
  

          

  
 


