
Jaarlaag Vak Leerdoelen week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47

7-9 t/m 11-9 14-9 t/m 18-9 21-9 t/m 25-9 28-9 t/m 2-10 5-10 t/m 9-10 12-10 t/m 16-10

19-10/23-10

vakantie 26-10 t/m 30-10

2-11 t/m 6-11

Blokkadeweek

9-11 t/m 13-11

Toetsweek

16-11 t/m 20-11

ma&di nog toetsen

wel/niet

herkansbaar

V4 Aardrijkskunde Zie boek aan het begin 

van elke par.

Formatief SO H1, par. 

1 tm 5

vakantie De Wereld Van 4V, 

Hoofdstuk 1, par. 1 t/m 

6 en 8 (Domein 

Wereld, B1) 

60 min

V4 Bedrijfseconomie studeren is investeren, 

verschil tussen de 

schade - en 

levensverzekering, 

huren en kopen van 

een woning, lening, 

hypotheken en het 

berekenen van de 

contante en 

eindwaarde

Oefen SO Financiële 

zelfredzaamheid 

hfdst 1 tm 4

vakantie Financiële 

Zelfredzaamheid hfdst 

1 tm 5

60 min niet

V4 Biologie gedrag, onderzoek 

doen en cellen

vakantie GPO gedrag weging 

5

Rep H1,H3, H2.1 en 

H2.2 weging 20

60 min wel

V4 Duits TV:Grm. 

Habe,sein,werden im 

Präsens,Präteritum 

udn Partizip2. 

Fragewörter,PluralSub

stantive,Schwache 

Verben im Präsens, 

Personalpromomen                           

SP: 

presentatie/spreekbeu

rt (5 minuten per 

spreker):

Instruktie staat in de 

wekenplanner 

een 

presentatie/spreek

beurt (5 minuten 

per spreker):Voor 

de 

presentatie/spreek

beurt mag je één 

van de 

“moeilijkere” 

gesprekken van het 

mondeling 

gebruiken…

een 

presentatie/spreekb

eurt (5 minuten per 

spreker):Voor de 

presentatie/spreekb

eurt mag je één van  

de“moeilijkere” 

gesprekken van het 

mondeling 

gebruiken…

vakantie (SET) Toets 

taalvaardigheid K 1

60 min niet

V4 Economie Leerdoelen staan in de 

lesbrief aan het eind 

van elk hoofdstuk.

S

p

a

r

e

n 

vakantie rep Levensloop (H1 

t/m H3)

60 min niet

V4 Engels Learning and 

improving skills: 

reading, listening and 

literature mainly

vakantie 60 min niet 

V4 English - IB Learning and 

improving skills: 

listening, writing, 

speaking and reading

FCE presentations 

for a mark, week 37-

40 in groups

TEST Words in 

Progress ex. 1-8, 13 

en 14

vakantie TEST Formal Letter 

CAE

Set 441

60 min.

60 min niet

V4 Filosofie Kennis van wijsgerige 

antropologie, naast 

het leren van 

filosofisch lezen, 

schrijven en 

argumenteren

vakantie Geen toets in de 

toetsweek

V4 Geschiedenis Memo hfdst. 1 Jagers 

en boeren Hfdst. 2 De 

klassieke oudheid

S.O. hoofdstuk 1 vakantie Repetitie hoofdstuk 1 

en 2

60 min niet

V4 Godsdienst kennismaking met 

verschillende 

levensbeschouwelijke 

stromingen. 

Reflecteren op eigen 

levensbeschouwing 

t.o.v. het lichaam, 

identiteit, gezondheid 

vakantie Levensvisieboek 

inleveren voor 

beoorderling.

nee

Blok 1 7 september t/m 20 november



V4 Grieks Argo Thema 7 SO Grammatica en 

Woordjes

Repetitie th. 6 en 7 vakantie Proefvertaling 60 min niet

V4 Natuurkunde H1  bewegingen 

beschrijvnen

Formatieve toets 

par. 1-4

vakantie Toets H1 60 min niet

V4 Nederlands Je kent de 

verschillende 

tekstsoorten en kunt 

aangeven tot welke 

soort een tekst 

behoort. Je kent de 

opbouw van een tekst 

en kunt de 

verschillende 

onderdelen aanwijzen. 

Je kent de 

belangrijkste 

kenmerken van 

literatuur uit de 

middeleeuwen en 

aanwijzen in een 

middeleeuws verhaal. 

Je kunt de verhaallaag 

van een boek 

analyseren.

inleveren 

uiteenzetting eerste 

middeleeuws werk

vakantie Presentaties 

tweede 

middeleeuws werk

Toets middeleeuwen: 

leren boekje 

middeleeuwen 

(Leswijs) 

aantekeningen en 

gelezen boeken.

60 min niet 

V4 Scheikunde H1 H1 H1 formatieve toets coach H2 H2 vakantie H2 herhaling H1 en H2 H1 en H2 60 min niet

V4 Spaans Persoonlijke gegevens 

vragen en geven. 

Vertellen wat je kunt, 

wilt. Plaatsen 

beschijven.

Voca bonustoets U1 Formatieve toets 

Unidad 1

Voca bonustoets U2 vakantie 28/10 Inleveren 

Filmpje taaltaak 

spreken

Proefwerk unidad 1 + 2

60 min.

60 min niet

V4 Tekenen vakantie Proces + eindwerk 

inleveren. 

(minimaal 20 

schetsen en 

Eindwerk - A2 

formaat)

Toets 411 - HOK - H1 

t/m 3

120 min wel

V4 Wiskunde B Functies, Grafieken en 

Afgeleiden

Oefentoets H1, 

weging 0

vakantie Repetitie H1 en van H2 

paragrafen 1, 2

weging 25%

60 min niet

V4 wiskunde D kennis van 

combinatoriek, 

telproblemen 

oplossen, het 

kansbegrip

Tussentoets H1 

(facultatief)

vakantie H1 en H3 t/m opg. 71, 

(weging 25%)

60 min niet

V4 WON Wat is wetenschap, 

Informatievaardighede

n ontstaan heelal + 

sterren

Zie je WON-

jaarplanner

Zie je WON-

jaarplanner

Zie je WON-

jaarplanner

Zie je WON-

jaarplanner

Zie je WON-

jaarplanner

Zie je WON-

jaarplanner

vakantie Zie je WON-

jaarplanner

Zie je WON-

jaarplanner

SET411: BigHistory 

Inleiding, drempel 1 en 

2 + aantekeningen + 

opgegeven filmpjes: 

zie je WON-

jaarplanner.

60 min Ja, in juli


