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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 voortgang van een leerling goed in beeld te brengen starten we dit jaar met een pilot in 4 vwo. Via het programma Leerlingbespreking.nl 
doorlopen leerling, ouder en mentor een cyclus. 

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. 

  



Pagina 3 van 48 

 

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 maximumaantal toetsen per week is 5 toetsen, met een max van 2 per dag.   
• 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).  
• Er is een toetsvrije week 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.  
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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: VWO 4  

P
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o
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 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H1 par 1 en 2  
incl. 
aantekeningen  
Boek Arm en 
Rijk  

ervaren hoe er getoetst wordt in de bovenbouw  SO  
theoretisch  

45 min  1  39  

H1, alle 
paragrafen en 
aantekeningen  
Boek Arm en 
Rijk  

Een geografisch beeld vormen  
Veranderen van ruimtelijk schaalniveau  
Relaties leggen tussen verschijnselen of gebieden  

PW  
theoretisch  

60?  2  45  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H2 Boek Arm 
en Rijk  
incl. aantek.  

Veranderen van ruimtelijk schaalniveau  
Verschijnselen of gebieden bekijken vanuit verschillende 
dimensies  
Geografische vragen stellen en beantwoorden  
  

PW  
theoretisch  

45 min  2  48  

H3 Boek Arm 
en Rijk   
incl. Aantek. 

Veranderen van ruimtelijk schaalniveau  
Verschijnselen of gebieden bekijken vanuit verschillende 
dimensies  
Geografische vragen stellen en beantwoorden  
  

PW  
theoretisch  

45  2  3  
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 Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H1 
Klimaatvraagstukken  
incl. aantek.  

Geografische vragen stellen en beantwoorden  
Geografische hulpmiddelen gebruiken: kaarten  
Verschijnselen vergelijken  

PW  
theoretisch  

45 min  2  11  
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Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H2 
Klimaatvraagstukken  
incl. aantek. 

Geografische vragen stellen en beantwoorden  
Geografische hulpmiddelen gebruiken: kaarten  
Verschijnselen vergelijken  

PW  
theoretisch  

45 min  2  20  

H3 
Klimaatvraagstukken  
incl. aantek.  

Geografische vragen stellen en beantwoorden  
Geografische hulpmiddelen gebruiken: kaarten  
Verschijnselen vergelijken  

PW  
theoretisch  

60 min?  2  27  
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Vak:  BECO 

Leerjaar + niveau: VWO 4 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H3  B-E in Balans vwo controlelijsten domein A.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45    

H3  B-E in Balans vwo controlelijsten domein A.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45    

H5 en H6  B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  44  

H5 en H6  B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  45  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H7 en H8  B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  2  

H7 en H8  B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  3  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H9 t/m 10.4  B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  11  

H9 t/m 10.4  B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  12  

 

  

file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20A.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20A.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
H11 en 12  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
formatief  

45  0  21  

  
H28 en 29  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  Schriftelijk, 
summatief  

45  2  22  

H10 par. 5, 
H13 en 17  

B-E in Balans vwo controlelijsten domein B.pdf  
B-E in Balans vwo controlelijsten domein C.pdf  

Schriftelijk, 
summatief  

45  2  27  

 

  

file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20B.pdf
file:///C:/Users/m.bakker/Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Economie%20-%20Documenten/VAN%20VLIMMEREN/Van%20Vlimmeren%20Bedrijfseconomie/vwo%20Bedrijfseconomie%20In%20Balans/Controlelijsten%20beco%20vwo/B-E%20in%20Balans%20vwo%20controlelijsten%20domein%20C.pdf
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Vak:  Biologie 

Leerjaar + niveau: VWO 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  
1 Je kunt beschrijven wat biologie is en op welke 
gebieden biologie een rol speelt  
2 Je kunt de levenscyclus van dieren beschrijven   
3 Je kunt de organisatieniveaus van de biologie 
benoemen en uitleggen dat op elk hoger 
organisatieniveau emergente eigenschappen ontstaan.  
4 Je kunt organenstelsels, organen, weefsels en cellen 
bij een mens herkennen en kenmerken en functies 
beschrijven.   
5 Je kunt beschrijven dat groepen cellen in een weefsel, 
orgaan of organenstelsel een gezamenlijke functie 
uitoefenen.  
6 Je kunt bij (delen van) organismen het verband 
aangeven tussen vorm en functie.   
7 Je kunt delen van dierlijke cellen en van plantaardige 
cellen herkennen en de functies ervan benoemen.   
8 Je kunt een microscoop gebruiken en daarmee (delen 
van) organismen bestuderen.  
9 Je kunt een cel beschrijven als een zelfstandig 
functionerende biologische eenheid.  
10 Je kunt de bouw en functie van het cytoskelet van 
cellen beschrijven.  
11 Je kunt de concentratie van een oplossing 
berekenen.  
12 Je kunt uitleggen wat diffusie en osmose is en 
toelichten welke rol osmose speelt bij de stevigheid van 
planten.  
13 Je kunt beschrijven hoe transport van stoffen via 
(cel)membranen plaatsvindt.   

Schriftelijke 
overhoring  

45 min  1x  Wk 39  
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14 Je kunt verschillende typen en methoden van een 
natuurwetenschappelijk onderzoek beschrijven  
15 Je kunt een werkplan maken voor het uitvoeren van 
een natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Thema 2 
Voorptlanting  

BS 1 t/m 7  
1 Je kunt de gebeurtenissen tijdens de celcyclus 
beschrijven en toepassen.  
2 Je weet dat door ongeslachtelijke voortplanting 
nakomelingen ontstaan die identiek zijn aan de ouder.  
3 Je kunt standpunten over klonen van organismen 
toelichten met ethische en biologische argumenten.   
4 Je kunt uitleggen hoe door meiose geslachtscellen 
ontstaan en hoe bevruchting verloopt.  
5 Je kunt de delen en werking van het 
voortplantingsstelsel van de mens beschrijven.  
6 Je kunt de werking van de hormoonklieren en 
hormonale regeling van de voortplanting van de mens 
beschrijven en toelichten.  
7 Je kunt de ontwikkeling van zygote tot volgroeide baby 
toelichten.  
8 Je kunt fasen van de geboorte toelichten.  
9 Je kent de ontwikkelingen tijdens puberteit en 
adolescentie.  
10 Je kunt seksualiteit toelichten en een mening geven 
over verschillende vormen van seksualiteit.  
11 Je kunt de risico’s op infectie met seksueel 
overdraagbare aandoeningen toelichten.  
12 Je kent methoden om zwangerschap te voorkomen 
en hun voor- en nadelen.  
13 Je kunt oorzaken noemen van verminderde 
vruchtbaarheid.  
14 Je kunt standpunten over het ingrijpen in het 
voortplantingsproces door middel van ivf en ki toelichten. 

Proefwerk  45 min  2x  Wk 45  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 3 
Genetica  

BS 1 t/m 7  
1 Je kunt omschrijven wat het fenotype en het genotype 
van een organisme is.   
2 Je kunt omschrijven wat DNA-sequentie en 
genexpressie betekenen.   
3 Je kunt uitleggen dat een fenotype tot stand komt door 
het genotype en de invloed van milieufactoren.  
4 Je kunt uitleggen hoe het fenotype van een organisme 
tot stand komt en hierbij de begrippen homozygoot, 
heterozygoot, dominant en recessief gebruiken.  
5  Je kunt uitleggen hoe door mutatie en recombinatie 
nieuwe combinaties van allelen ontstaan.   
6 Je kunt van een monohybride kruising een 
kruisingsschema opstellen.  
7 Je kunt de frequentie van genotypen en fenotypen van 
nakomelingen bij een monohybride kruising afleiden uit 
een kruisingsschema of stamboom.  
8 Je kunt beschrijven op welke wijze 
geslachtschromosomen het geslacht van een mens 
bepalen.   
9 Je kunt een kruisingsschema maken voor X-
chromosomale overerving en hieruit of uit stambomen de 
frequentie van genotypen en fenotypen van 
nakomelingen afleiden.  
10 Je kunt kruisingsschema’s maken voor dihybride 
kruisingen met onafhankelijke overerving (voor 
autosomale genen). Uit deze kruisingen of uit 
stambomen kun je de frequentie van genotypen en 
fenotypen van nakomelingen afleiden.  
11 Je kunt kruisingsschema’s maken voor onafhankelijke 
overerving van multipele allelen, letale factoren en 
gekoppelde genen en hieruit of uit stambomen de 

Proefwerk  45 min  2x  Wk 03  
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frequentie van genotypen en fenotypen van 
nakomelingen afleiden.  
12. Je kunt verklaren dat mitochondriale overerving kan 
leiden tot een andere overerving dan volgens de wetten 
van Mendel.  
13 Je kunt het doel van tweelingonderzoek beschrijven.  
14 Je kunt verklaren dat epigenetica kan leiden tot een 
ander overervingspatroon dan volgens de wetten van 
Mendel. 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 4 
Evolutie  

BS 1 t/m 7  
1 Je weet uit welke periode de eerste levende 
organismen op Aarde stammen.   
2 Je kunt het ontstaan van prokaryoten en eukaryoten 
beschrijven.  
3 Je kunt het ordeningssysteem van organismen 
beschrijven en toepassen.  
4 Je kunt kenmerken van prokaryoten noemen.  
5 Je kunt kenmerken van eukaryoten noemen  
6 Je kunt uitleggen wat de neodarwinistische 
evolutietheorie inhoudt.  
7 Je kent enkele onderzoeksmethoden naar 
verwantschap.   
8 Je kunt verschillen en overeenkomsten herkennen 
tussen organen en orgaanstelsels van de mens en van 
verschillende diersoorten.  
9 Je kunt een stamboom en een cladogram aflezen en 
construeren.  
10 Je weet hoe allelen in een populatie overerven.  
11 Je kent manieren van reproductieve isolatie. 

Proefwerk  45 min  2x  Wk 08  
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Thema 5 
Ecologie  

BS 1 t/m 5  
1 Je kunt uitleggen dat de organisatieniveaus binnen de 
ecologie hun eigen emergente eigenschappen hebben.   
2 Je kunt de invloeden op organismen indelen in 
biotische en abiotische factoren.  
3 Je kunt de invloed van de belangrijkste abiotische 
factoren op organismen beschrijven.  
4 Je kunt veranderingen van abiotische en biotische 
factoren en hun onderlinge wisselwerking beschrijven.  
5 Je kunt binnen een ecosysteem vormen van 
concurrentie en van coöperatie onderscheiden.  
6 Je kunt beschrijven hoe de populatiedichtheid wordt 
beïnvloed door factoren.   
7 Je kunt de voedselrelaties en informatienetwerken 
binnen een ecosysteem beschrijven.  
8 Je kunt de energiestroom door een ecosysteem  
beschrijven.  
9 Je kunt veranderingen in een ecosysteem beschrijven.  
10 Je kunt de in een model gegeven informatie over 
ecosystemen gebruiken, bewerken en analyseren. 

Proefwerk  45 min  2x  Wk 16  

Thema 6 
Mens en 
milieu  

BS 1 t/m 5  
1 Je kunt uitleggen hoe het bestaan van de mens 
afhankelijk is van de biodiversiteit.  
2 Je kunt de voornaamste oorzaken en gevolgen van de 
milieuproblemen noemen.  
3 Je kunt de koolstofkringloop in hoofdlijnen beschrijven 
en schema’s hiervan interpreteren.  
4 Je kunt de stikstofkringloop in hoofdlijnen beschrijven 
en schema’s hiervan interpreteren.   
5 Je kunt manieren noemen waarop een optimale 
productie van voedsel kan worden verkregen.   
6 Je kent verschillen in de wijze van voedselproductie in 
de gangbare en de biologische landbouw.   

Proefwerk  45 min  2x  Wk 27  
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7 Je kent oorzaken en gevolgen van eutrofiëring van 
water en mogelijke oplossingen daarvoor.   
8 Je kent oorzaken en gevolgen van het versterkte 
broeikaseffect en mogelijke oplossingen daarvoor.   
9 Je kunt maatregelen noemen voor natuurbehoud, 
natuurbeheer en natuurontwikkeling en aangeven of je 
deze maatregelen aanvaardbaar vindt.   
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Vak:  Duits 

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / paragraaf Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Lespodium: 
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  6 weken  10  45  

K1-2  
  

K1 +2 Lernliste en Grammatik + 
docentenmateriaal alle naamvallen    

Schriftelijk  
Proefwerk   

60  15  TW2  
Week 3/4  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

K1-3  
  

ERK B1  
Je kunt audio-teksten op ERK B1 niveau volgen: 
aankondigingen, voordracht, gesprek, discussie op de 
radio.  

Schriftelijk 
Audio / Goethe  
Luistertoets  

45  15  8  

K1-3+5  
  

ERK B1  
1. Je kunt in eenvoudige bewoordingen mensen, 

dingen en vertrouwde onderwerpen binnen jouw 
interessegebied beschrijven en daarbij 
belangrijke punten en relevante details goed naar 
voren brengen. (ERK B1)  

2. En eenvoudige presentatie houden.   

Mondeling in 
Duo’s  

20  15  14  
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P

e
ri

o
d

e
 3

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Schreibhilfe 
persönlicher 
Brief:  
TT (online) 
Seite 272ff. 
1+2+3+6+7+9  
  
Wortschatz, 
Schreibmittel:  
In CN: 
Schreibmittel   
TT (online): 
Seite 272ff, K1-
4 Schreibecke  
  
Aufgaben:  
In CN: 
Schreibtraining 
Teil 1 und 2  
  
  

ERK A2/B1  
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  20  20  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Handelingsdeel  
Voor PTA 531  

Domein E Literatuur; Subdomein E1: Literaire 
Ontwikkeling De kandidaat kan beargumenteerd 
verslag uitbrengen van zijn/haar leeservaring met ten 
minste drie literaire werken.  

PO   P 2,3,4  5  22  

K1+K2+K3+K4  
Cito B1/B2 

Leesvaardigheid B1/B2 Cito  Schriftelijk  60  20  Toetweek  
Week 27  
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Vak:  Economie  

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H. 9  
  

Ruilen over de tijd: E1.1 t/m E1.8  PW  60  2x  45  

True price  
  

Zie opdrachtdocument Lespodium  PW  -  2x  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H.10+11  
  

Ruilen over de tijd: E1.9 t/m E1.10, E2  
Risico en Informatie: G1, G2, G4  

PW  60  2x  03  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H.12  
  

Risico en Informatie: G3, G5  PW  60  2x  12  

PO  
  

Keuzeonderwerp Domein F  Presentatie / 
Debat  

-  -  14  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H.13+14  
  

  PW  60  2x  26  

Opdracht 
lespodium  

Zie opdrachtdocument  presentatie  -  2x  20?  
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Vak:  Engels 

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

 
 

PW Luistervaardigheid 1 Schriftelijk  45 min 2 41 

Of Course PW Climate change & Of Course Unit 1  Schriftelijk   2 45-46 
 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Of Course 
 

PW Anders Zijn & Of Course Unit 2 Schriftelijk  45 min  2 3-4 

 
 

PW leesvaardigheid & literaire begrippen: short 
stories and novel  

Schriftelijk  45 min 2 6-7 

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 
 

PW Luistervaardigheid 2 Schriftelijk  45 min 4 15 

Speaking  PW Presentation & Literatuur  
Lespodium Tijdsperiode 1: Early Middle Ages 

Mondeling  5 min  4 19-21 

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 
 

PW Literatuur & Schrijfvaardigheid 
Lespodium Tijdsperiode 2: Late Middle Ages and 
Renaissance   

Schriftelijk  45 min  4 23 

 
 

PW leesvaardigheid 2 Schriftelijk  50 min  4 27 
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Vak:  Engels 

Leerjaar + niveau: V4vto 2022-2023 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Luistervaardigheid 
1 
 

CITO H5 audiodeel 15 items + videodeel 10 items 
25 items  

Schriftelijk  45 min  2 41 

Schrijfvaardigheid 
1: grammatica/ 
idioom  

PW Climate change & CAE GOLD chs 1-2: Het 
antwoorden van essay(achtige) vragen in het 
Engels over onderwerpen die te maken hebben 
met Climate change. Leerlingen moeten verplicht 
gebruik maken van verworven idioom en 
grammaticale constructies.  

schriftelijk  45 min  2  45  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Leesvaardigheid 
1  

Onderwerp: Climate change  
Havo 5 niveau  
  

schriftelijk    2  50  

Schrijfvaardigheid 
2 : grammatica/ 
idioom  

PW Being different & CAE GOLD chs 3-4; Het 
antwoorden van essay(achtige) vragen in het 
Engels over onderwerpen die te maken hebben 
met Racism & Discrimination. Leerlingen moeten 
verplicht gebruik maken van verworven idioom en 
grammaticale  
constructies  

    2  3-4  
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P

e
ri
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d

e
 3

 
Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Luistervaardigheid 
2  

CITO  H5/V6 audiodeel + videodeel  25 items   schriftelijk  45 min  4  15  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Presentatie  
  

Een groepspresentatie n.a.v. een vraag over het 
literaire periode  waarvoor leerlingen in het 
Lespodium opdrachten hebben gemaakt  

mondeling  45 min  4  19-21  

Literatuur  
  

Eldorado PW hoofdstuk 1 t/m 3  
Het antwoorden van essay vragen in het Engels 
over hoofdstukken 1 t/m 3 uit Eldorado. 
Leerlingen kunnen bonuspunten scoren voor hun 
taalvaardigheid Engels.  

schriftelijk  45 min  4  23  

Leesvaardigheid   Havo 5/ vwo 6 niveau  
  

schriftelijk  60 min  4  26  
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Vak:  Filosofie  

Leerjaar + niveau: V5 

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  40  

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   Nvt  2x  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  50  2x  11  
(toetsweek 
3)  
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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  27 
(toetsweek 
4)  
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Vak:  Frans  

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Leestoets 
unité 1  
  

Kan leesstrategieen toepassen en vragen in het NL 
beantwoorden bij de tekst.   

schriftelijk  45  1  39/40  

Kennistoets 
unité 1 + 
verbes I  

Leerdoelen unité 1:   
Kijken: Kan eenvoudige alledaagse beleefdheidsvormen 
gebruiken om anderen te begroeten en aan te spreken.   
Lezen: Kan eenvoudige en korte notities maken voor 
zichzelf: extra vragen en antwoordmogelijkheden 
bedenken bij de test.   
Schrijven:  Kan een eenvoudige e-mail schrijven om in 
contact te komen met een Franse correspondentie-
vriend(in).    
Luisteren: Kan tijdens een radio-interview vragen stellen 
en beantwoorden over wat men in de vakantie doet.   
Spreken:  Kan persoonlijke informatie uitwisselen om 
een geschikte reisgenoot te vinden voor een taalcursus 
in het buitenland.   
Grammaire :   
Het bijvoeglijk naamwoord    
Regelmatige werkwoorden op -er + aller, avoir, être en 
faire    
Telwoorden, kloktijden en data  
  
Werkwoorden vervoegen in 8 tijden: présent, passé 
composé, plus-que-parfait, imparfait, futur proche, futur 
(simple), conditionnel/futur du passé. De tijden op de 
juiste manier kunnen gebruiken.   
  

schriftelijk  60  1  45/46 
(toetsweek)  
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P
e
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Luistertoets 
unité 2.   

Vragen kunnen beantwoorden over luisterfragmenten op 
B1 niveau.   

schriftelijk  45  1  50/51  

Kennistoets 
unité 2 + 
verbes II  
  

Leerdoelen unité 2:   
Kijken: Kan met gegeven woorden een samenvatting 
maken van Le vœu.   
Lezen: Kan een eenvoudige bijdrage leveren op een 
forum (chatsessie) door een eigen mening te geven.   
Schrijven: Kan een standaardformulier invullen. Kan in 
korte, eenvoudige zinnen vertrouwde zaken 
beschrijven.   
Luisteren: Kan zeer kort en elementair persoonlijke 
ervaringen beschrijven (A2+).   
Spreken: Kan in eenvoudige bewoordingen verloren of 
gestolen voorwerpen beschrijven bij aangifte aan de 
politie.   
Grammaire:  
Het bijwoord    
Regelmatige werkwoorden op -re + pouvoir, savoir, voir 
en vouloir   
Het bezittelijk voornaamwoord  
  
Werkwoorden vervoegen in 8 tijden. De juiste tijd in een 
zin zetten.   
  
  

schriftelijk  60  1  Week 3/4 
(toetsweek)  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Schrijfopracht  
  

Kan in Frans op A2 niveau een opdracht over een 
klassikaal gelezen boekje maken.   

schriftelijk  45  2  7/8  

  Leerdoelen unité 3:   schriftelijk  60  2  11/12 
(toetsweek)  
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Kennistoets 
unité 3 + 
verbes III  

Kijken: Kan in een vertrouwde situatie eenvoudige 
voorstellen doen en op voorstellen reageren.    
Lezen: Kan in korte, eenvoudige zinnen vertellen over 
vrijwilligerswerk.   
Schrijven: Kan een eenvoudige persoonlijke e-mail 
schrijven om te vertellen over een solidariteitsactie op 
school.   
  
Luisteren: Kan vragen stellen en beantwoorden over 
gewoonten en routines in een buitenwijk van Parijs.    
Spreken: Kan persoonlijke standpunten, commentaar 
en meningen geven of erom vragen in een discussie 
over een milieuvriendelijke camping.   
Grammaire: de trappen van vergelijking   
Regelmatige werkwoorden op -ir + boire, connaître, 
devoir en recevoir    
Vragend voornaamwoord  
Werkwoorden vervoegen in 8 tijden plus juiste tijd in de 
zin zetten.   
  

 

P
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

  
Spreekopdracht  

Kan in 2 tallen een dialoog voeren op A1/A2 niveau.   mondeling  45  2  20/21  

  
Kennistoets 
unité 4 + verbes 
IV  

Leerdoelen unité 4:   
Kijken: Kan op eenvoudige wijze complimenten geven 
over vertrouwde alledaagse onderwerpen en op 
complimenten reageren.    
Lezen: Kan een eenvoudige persoonlijke brief 
schrijven om een vakantieliefde uit te nodigen voor 
een bezoek.   
Schrijven: Kan een eenvoudige contactadvertentie 
opstellen.   

schriftelijk  60  2  27 
(toetsweek)  
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Luisteren: Kan kort en eenvoudig vertellen over een 
gebeurtenis in het openbaar vervoer.   
Spreken: Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren 
om een afspraak te maken.   
Grammaire   
Het aanwijzend voornaamwoord   
Wederkerende werkwoorden + conduire, dire, mettre, 
prendre  
Het persoonlijk voornaamwoord   
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Vak:  Geschiedenis  

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HS 1 en 2  
  

KA 1-8, zie eindtermen  SO  45  1x  41  

HS 1 t/m 3  
  

KA 1-12, zie eindtermen  PW  60  2x  45  
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 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HS 1 t/m 5  
  

KA 1-21, zie eindtermen  PW  60  2x  03  
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e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HS 1 t/m 7  
  

KA 1-26, zie eindtermen  PW  60  2x  11  
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ri
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

HS 1 t/m 8  
  

KA 1-30, zie eindtermen  Forms Toets  45  1x  20  

HS 1 t/m 10  
  

KA 1-36, zie eindtermen  PW  60  2x  26  

 

  



Pagina 30 van 48 

 

Vak:  Grieks 

Leerjaar + niveau: Gymnasium 4 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
15 + 
herhaling 12 
en 13  
  

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

so  45 min  1  39/40  

Hoofdstuk 
16  

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

proefwerk  45 min  2  45/46  
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
17  
  

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

so  45 min  1  49/50  

Hoofdstuk 
18  
  

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

proefwerk  45 min  2  3/4  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Verslag en 
presentatie  
excursie  

Het verwerven van kennis over en inzicht in de 
doorwerking van de klassieke oudheid in de kunst en 
architectuur  
  

po    2    

Hoofdstuk 
19  
  

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

proefwerk  45 min  2  11/12  
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P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
20 en 21  
  

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

so  45 min  1  20/21  

Hoofdstuk 
22  
  

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

proefwerk  45 min  2  27  
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Vak:  Informatica  

Leerjaar + niveau: VWO 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  41  

 

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 (KUA + KUBV) 

 

Leerjaar + niveau: 4 vwo  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk  
1 en 2 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.1 Klassieken (oudheid t/m 4e eeuw) 
H.2 Cultuur van de Kerk (11e t/m 14e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) > 
moet in lokaal 
212 worden 
ingeroosterd 

60 minuten 2x Toetsweek 
1 (week 
45/46) 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Oriëntatie op 
de  Kunstge-
schiedenis 
 

Plannen/organiseren: ontwerp en planning maken in de dummy 
Onderzoek/verslag doen: Kunstanalyse maken en logboek 
bijhouden 
Presentatie: verzorging dummy, inrichten tentoonstelling 
eindresultaten 
Evalueren: eindverslag en evaluatie proces en eindresultaat 
Diverse vaardigheden, beheersing materialen en benutten 
van mogelijkheden: werkstukken 

Po:  
Werkstukken 
(collectie) + 
Dummy 

 2x Week 49 

Hoofdstuk  
3 en 4 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.3 Vroegrenaissance (15e eeuw) 
H.4 Hofcultuur (16e t/m 17e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) > 
moet in lokaal 
212 worden 
ingeroosterd 

60 minuten 2x Toetsweek 
2 (week 
3/4) 
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P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk  
5 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.5 Burgerlijke cultuur (17e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) > 
moet in lokaal 
212 worden 
ingeroosterd 

60 minuten 2x Toetsweek 
3 (week 
11/12) 

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hofcultuur 
 

Plannen/organiseren: ontwerp en planning maken in de dummy 
Onderzoek/verslag doen: Kunstanalyse maken en logboek 
bijhouden 
Presentatie: verzorging dummy, inrichten tentoonstelling 
eindresultaten 
Evalueren: eindverslag en evaluatie proces en eindresultaat 
Diverse vaardigheden, beheersing materialen en benutten van 
mogelijkheden: werkstukken 

Po:  
Werkstukken 
(collectie) + 
Dummy 

 2x Week 13 

Cultuur van 
de Kerk 
(examen-
onderwerp) 
 

Plannen/organiseren: ontwerp en planning maken in de dummy 
Onderzoek/verslag doen: Kunstanalyse maken en logboek 
bijhouden 
Presentatie: verzorging dummy, inrichten tentoonstelling 
eindresultaten 
Evalueren: eindverslag en evaluatie proces en eindresultaat 
Diverse vaardigheden, beheersing materialen en benutten van 
mogelijkheden: werkstukken 

Po:  
Werkstukken 
(collectie) + 
Dummy 

 2x Week 26 

Hoofdstuk  
6 en 7 

Kennen: historische en kunsthistorische context, stijlen en 
stromingen van:  
H.6 Rococo en classicisme (18e eeuw) 
H.7 Romantiek en realisme (19e eeuw) 
Kunnen: kunstbeschouwelijke begrippen hanteren en toepassen 

Proefwerk (met 
behulp van de 
computer) > 
moet in lokaal 
212 worden 
ingeroosterd 

60 minuten 2x Toetsweek 
4 (week 
27) 
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Vak:  Latijn 

Leerjaar + niveau: Gymnasium 4 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
14 en 15 
(herhaling)  

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

so  45 min  1  38  

Hoofdstuk 
16  

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

proefwerk  45 min  2  45/46  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk 
17  

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

so  45 min  1  50  

Hoofdstuk 
18  
  

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

proefwerk  45 min  2  3/4  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Verslag en 
presentatie 
excursie  

Het verwerven van kennis over en inzicht in de 
doorwerking van de klassieke oudheid in de kunst en 
architectuur  
  

po  45 min  2  7  

Hoofdstuk 
19  
  

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

proefwerk  45 min  2  11/12  
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P

e
ri

o
d

e
 4

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Hoofdstuk20  
  

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

so  45 min  1  21 

Hoofdstuk 20 
en 21  

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

proefwerk  45 min  2  27 

 

  



Pagina 37 van 48 

 

Vak:  Natuurkunde 

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

1.1 tm 1.3  
  

SPA, mechanica, diagrammen  overhoring  40  1  38  

H1  Mechanica en natuurkundige toolbox  Proefwerk  60  2  45 (toets)  
 

P
e

ri
o

d
e

 2
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

H2  Elektriciteit  Proefwerk  40  2  50  
H1 en 3.1 tm 
3.3  

Mechanica en Dynamica  Proefwerk  60  2  3 (toets)  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H3  
  

Dynamica  Proefwerk  60  2  11 (toets)  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H4  
  

Periodieke bewegingen  Proefwerk  40  2  15  

H5  
  

Ioniserende straling  Proefwerk  40  2  20  

H6  Energie  Proefwerk  60  3  27 (toets)  
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Vak: Nederlands 

Leerjaar + Niveau: vwo 4 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 Leesvaadigheid TT 45 min 2 Toetsweek  
 Verwerking in project Historische 

letterkunde 
 1 In lespodium 

 Verwerk-ingsop-dracht Poëzieanalyse  1 In lespodium  
 

P
e

ri
o

d
e
 

3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 Schrijfvaardighheid Sc  90 min 2 Toetsweek 
  Tt Leesvaardigheid 45 min 2 In de les 

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

 Spreekvaadigheid Mt  10 min p/ll 2  

 

  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

 Verwerking in project Schrijfopdracht - 2 In lespodium 
 Verwerking in lespodium Verhaalanalyse - 2 In Lespodium 
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Vak:  Scheikunde  

Leerjaar + niveau: VWO 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: 

massapercentage, volumepercentage, 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  45/46 
  

Paragraaf 
3.3  
  

• Je kunt in berekeningen aan en beschrijvingen van 
chemische processen het molair volume en de 
volumeverhouding van gassen gebruiken.  

• Je kunt de reactievergelijking geven van de volledige 
verbranding van verbindingen van koolstof, 
waterstof, zwavel en zuurstof. 

Schrijfopdracht  Nvt 
(inlever- 
opdracht)  

1  Inleveren in 
week 44 
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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 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.  

PW  45 min  2   3/4 
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• 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.  

Hoofdstuk 3  
  

• Je kunt aangeven dat molecuulformules van 
verschillende organische verbindingen identiek 
aan elkaar kunnen zijn (structuurisomerie).  

• Je kunt in moleculen van organische 
verbindingen functionele en/of karakteristieke 
groepen herkennen.  

• Je kunt met behulp van de structuurformule van 
koolstofverbindingen met maximaal twee soorten 
functionele en/of karakteristieke groepen de 
systematische naam aangeven en omgekeerd.  

• Je kunt in berekeningen aan en beschrijvingen 
van chemische processen het molair volume en 
de volumeverhouding van gassen gebruiken.  

• Je kunt de reactievergelijking geven van de 
volledige verbranding van verbindingen van 
koolstof, waterstof, zwavel en zuurstof.  

• Je kunt beschrijven hoe energie wordt vastgelegd 
in organische verbindingen en welke (chemische) 

PW  45 min  2   11/12 
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processen worden gebruikt om deze energie 
weer vrij te maken.  

• Je kunt de duurzaamheid van een brandstof 
beoordelen op basis van de koolstofkringloop en 
de optredende emissies bij verbranding.  

• Je kunt aan de hand van een gegeven reactie 
een reactie met analoge verbindingen 
beschrijven.  

Je kunt een verband leggen tussen de structuurformule 
van een (co)polymeer en de structuurformule(s) van het 
monomeer/de monomeren.  

 

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  14  

Hoofdstuk 4  
  

• 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.  

PW  45 min  2  21  
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• Je kunt kristalwater herkennen in de gegeven formule 
van een hydraat en de systematische naam van een 
hydraat geven.  

• 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.  

• Je kunt uitleggen welk vast zout ontstaat wanneer 
zoutoplossingen bij elkaar worden gevoegd en van 
de neerslagreactie een vergelijking geven.  

  
 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

Paragraaf 
4.3  
  

• Je kunt kristalwater herkennen in de gegeven formule 
van een hydraat en de systematische naam van een 
hydraat geven.  

Je kunt uit een gegeven formule van een (dubbel)zout 
afleiden uit welke ionsoorten het bestaat.  

Practicum  45 min  1  23 
  

Hoofdstuk 5  
  

• 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 vormingswarmten en omgekeerd.  

PW  45 min  2  27 
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• Je kunt het rendement als percentage van de 
theoretische opbrengst gebruiken in berekeningen 
aan energieomzettingen.  

• Je kunt met gegevens over een reactie de 
(gemiddelde) 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.  
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Vak:  Wiskunde A 

Leerjaar + niveau: VWO 4  

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H1  
  

Lineaire formules opstellen en mee kunnen rekenen. 
Inter- en extrapoleren. Omgekeerd en 
rechtevenredig. GR: grafieken en vergelijkingen.  

TT  45min  2  40  

H3  
  

  TT  60  `2  45/46  

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H4  
  

  TT  60  2  3/4  

 

P
e

ri
o

d
e

 3
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H5  
  

  TT  60  2  11/12  

 

P
e

ri
o

d
e

 4
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H2 + 
materiaal in 
de les  
  

  P.O.   6 weken  2 + PTA  Inleveren in 
week 19  

H6   TT  60  2  26  
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Vak: Wiskunde B 

Leerjaar + niveau: vwo 4 wiskunde B 

P
e

ri
o

d
e

 1
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H1 
§1.1 t/m §1.4 

- Opstellen van de formule van een lijn waarvan 
twee punten zijn gegeven; 

- Extreme waarden berekenen bij 
tweedegraadsfuncties; 

- Tweedegraadsvergelijkingen oplossen; 
- Werken met functies en vergelijkingen met een 

parameter; 
- De begrippen domein, bereik en modulus leren; 
- Hoe je met de GR vergelijkingen en 

ongelijkheden oplost en extreme waarden 
berekent. 

Proefwerk 45 min 1x 40 

 

P
e

ri
o

d
e

 2
 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H2 
§2.1 t/m §2.4 

- Differentiequotiënten gebruiken om gemiddelde 
snelheden te berekenen en de snelheid op één 
moment te benaderen; 

- Hellingsgrafieken tekenen; 
- De definitie van de afgeleide gebruiken om regels 

voor het differentiëren te bewijzen; 
- De formule van een raaklijn opstellen met behulp 

van de afgeleide functie. 

Proefwerk 45 min 1x 49 
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P

e
ri

o
d

e
 3

 

Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H3 
§3.1 t/m §3.5 

- Rekenen met goniometrische verhoudingen en 
gelijkvormige driehoeken;  

- Enkele stellingen over cirkels bewijzen en 
gebruiken; 

- Lengten en oppervlakten berekenen; 
- Vergelijkingen gebruiken bij meetkundige figuren; 
- Berekeningen maken met de sinus- en 

cosinusregel. 

Proefwerk 45 min 1x 7 
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Hoofdstuk / 
paragraaf 

Leerdoelen Toetsvorm Lengte 
toets 

Weging Week 

H4 
§4.1 t/m §4.4 

-  Oplossen van stelsels vergelijkingen; 
- Algebraïsch oplossen van 

hogeregraadsvergelijkingen; 
- Regels voor het oplossen van allerlei soorten 

vergelijkingen; 
- Herleiden van gebroken vormen; 
- Werken met inverse functies. 

Proefwerk 45 min 1x 16 

H5 
§5.1 t/m §5.4 

- Wat de betekenis is van machten met negatieve 
en gebroken exponenten; 

- Wat een logaritme is; 
- Werken met grafieken van machtsfuncties, 

wortelfuncties, exponentiële functies en 
logaritmische functies; 

- Variabelen vrijmaken bij machtsformules en bij 
wortelfuncties; 

- Exponentiele en logaritmische vergelijkingen 
exact oplossen. 

Proefwerk 45 min 1x 24 
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Vak: Wiskunde D 

Leerjaar + niveau: HAVO-4 WISD 

P
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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 

60 45 min 2 45/46 
Toetsweek 1 
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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 
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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 
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 Hoofdstuk / 

paragraaf 
Leerdoelen Toetsvorm Lengte 

toets 
Weging Week 

Hfdst 6 Vectoren, hoeken, afstanden, vlakken, 2d en 3d tt 45 min 2 26 
 
 

     

 


