
Jaarlaag Vak Leerdoelen week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52/week 53 week1 week 2 week 3 week 4

16-11 t/m 20-11 23-11 t/m 27-11 30-11 t/m 4-12 7-12 t/m 11-12 14-12 t/m 18-12 

21-12 t/m 1-1

vakantie 4-1 t/m 8-1 11-1 t/m 15-1

18-1 t/m 22-1

Blokkadeweek

25-1 t/m 2-2

Toetsweek

toets-tijd

wel/niet

herkansbaar

vwo 4 aardrijkskunde Zie leerboek aan het begin 

van elke paragraaf

SO De Wereld Van 

4V, H2 par. 1 tm 3 

vakantie Boek 4V, Repetitie H2 

par. 1 tm 7

60   min niet

vwo 4 bedrijfseconomie Verschil kunnen aangeven 

tussen beleggen in aandelen 

en obligaties.Het kunnen 

ordenen van 

beleggingsobjecten naar 

risico. Rendement van een 

call en put optie kunnen 

berekenen. 4 

samenlevingsvormen 

kennen. Erfbelasting en 

schenkbelasting kunnen 

berekenen. Overige 

begrippen zie blz 129 

lesbrief. Btw kunnen 

berekenen incl. verrekening 

met de belastingdienst, 

zelfstandig een balans 

kunnen opstellen. 

Balansmutaties zie lesbrief 

kunnen maken.

SO Financiële 

Zelfredzaamheid 

hfdst 7 en 8

vakantie SET Financiële 

Zelfredzaamheid hfdst 7 

en 8 en Bedrijf Starten 

hfdst 1 tm 3

60   min niet

vwo 4 biologie hormonen, voortplanting 

transport in de cel osmose 

diffusie, 

vakantie H2.3t/m 2.5+ H4 (4x) 60   min niet

vwo 4 Duits 1.TV2 K2  toets(Grammatik 

om te leren:         A. 

Modalverben         B. 

Konjuktiv 2       C. 

Wortstellung Verben  

DWechselpräpositionen und 

Fälle(keuze)voorzetsels en 

naamvallen)                 E. 

Verben mit Fall 

(werkwoorden met naamval)                         

2.SCHRIJVEN(SET)persoonlijk

e brief + brievenmapje   

3.Examentekste en CITO 

oefenen    

K2 Oefenbrief 1 oefenen(kijken en 

luisteren)(HAVO)

tekstverklaring 

(oefenen) (HAVO)

Oefenbrief 2 Tekstverklaring 

(oefenen)       

(HAVO+VWO) 

TV2 toets NK K2 Blokadeweek BB           

Oefenbrief 3           

Brief schrijven 120 min niet

vwo 4 economie Leerdoelen staan in de 

lesbrief aan het eind van elk 

hoofdstuk.

vakantie repetitie Lesbrief 

Levensloop, H4 t/m H7

60 min niet

vwo 4 Engels KL: Listening test vakantie TV: Test on words 

and grammar P1 

en P2

SC: Writing test on 

Alquin Articles

60 min niet

vwo 4 English - IB Learning and improving skills: 

listening, writing, speaking 

and reading

CAE: Use of English 

(Formative)

Words in Progress: 

Lists 22-25, 28-31

vakantie Objective 

Advanced: Unit 

1-4 (Grammar and 

Vocabulary)

The Reluctant 

Fundamentalist

120 min niet

vwo 4 Frans vaardigheidstraining spreken 

(informatie geven over 

zichzelf en anderen) en lezen 

(literatuur)

spreken en lezen spreken en lezen mondeling 4 min 

chapitre 1 moodboard 

(tâche)

boektoets Murail 

(1e deel)

vakantie hoofdstuktoets chapitre 

2

60 min niet

vwo 4 filosofie Kennis over Wijgerige 

Antropologie vergaren en 

oefenen met begripsanalyse

PO Wijsgerige 

Antropologie

vakantie TT Wijsgerige 

Antropologie

60 min.

60 min Niet

vwo 4 geschiedenis Kennis van de 

Middeleeuwen. Hoofdstuk 3 

De vroegen middeleeuwen 

en hoofdstuk 4 De late 

middeleeuwen

So hoofdstuk 3 

Vroege 

middeleeuwen

vakantie Repetitie hoofdstuk 3 en 

hoofdstuk 4 plus 

kenmerlkende aspecten 

hoofdtuk 1 en 2

60 min niet

vwo 4 Godsdienst basiskennis van verschillende 

levensbeschouwelijke 

stromingen, het formuleren 

van een eigen 

levensbeschouwing mbt 

zaken die het lichaam betreft, 

zoals sekse en gender, 

uiterlijk, leefregels mbt 

kleding eten, het onderscheid 

tussen lichaam en geest etc. 

vakantie Set 421, inleiding, 

stromingen en thema 13 

Je lijf, je leven

60 min niet 

vwo 4 muziek Vaardigheden opbouwen in 

spelen in band en 

ensembleverband. Kennen en 

kunnen toepassen van 

algemene muzieklee

pepernotenconcert vakantie toets algemene 

muziekleer en solfege. 

Voor een exacte 

stofomschirjving zie de 

google presentatie

60 min niet

vwo 4 Natuurkunde H2 Nova Formatieve toets 

par. 1 t/m 3

vakantie Toets H2 60 min niet

vwo 4 Nederlands Je kunt de verhaal- en 

betekenislaag van een 

verhaal analyseren. Je 

werkwoordspelling is op 3F-

niveau. Je hebt inizhct in je 

eigen literaire leesniveau. Je 

hebt  informatieve teksten. Je 

kunt aangeven hoe een 

informatieve tekst is 

opgebouwd en welke 

elementen de tekst 

uiteenzettend maken. Je kunt 

zelf een uiteenzetting 

schrijven.

Toets 

werkwoordspelling

vakantie Eindpdracht 

groepsboek

toets lees- en 

schrijfvaardigheid. 

Maken: 

Jaarkatern(online) H2, 

leren Vakboek: H2,5,10, 

woordenlijst w15%

60 min niet

vwo 4 scheikunde zie einde van de paragrafen 

van H3

H3 H3 H3 H3 H3 vakantie start practicum 

boekje

H3 H3 H3 60 min niet

vwo 4 Wiskunde A H2 Combinatoriek                       

H3 Verbanden en grafieken

vakantie Set toets 60 min niet

vwo 4 Wiskunde B Afgeleiden, Algebraïsch 

oplossen van hogeregraads 

vergelijkingen

Werken met stelsels van 

vergelijkingen, Algebraïsch 

oplossen van 

wortelvergelijkingen en van 

‘gebroken’ vergelijkingen, 

Herleiden van vergelijkingen

Oefentoets 

Hoofdstuk 2 en 

paragraaf 3.1 en 3.2

weging 0

vakantie Repetitie Hoofdstuk 2 en 

3

weging 25%

60 min niet

v4 Wiskunde D Het binomium van Newton, 

recursieve formules, 

rekenkundige rijen, 

meetkundige rijen

vakantie Toets hoofdstuk 2 (25%) 60 min niet

vwo 4 WON Informatievaardigheden, 

bouwstenen van het leven, 

wat is feit/fictie

Zie WON 

jaarplanner

Zie WON jaarplanner Zie WON jaarplanner Zie WON 

jaarplanner

Zie WON jaarplanner vakantie Zie WON 

jaarplanner

Zie WON 

jaarplanner

Zie WON 

jaarplanner

SET 421: Drempel 

3 t/m 5.2 + 

aantekeningen + 

opdrachten+ opgegeven 

filmpjes van de Big 

History site

60 min Ja in juli: keuze 

uit een van de 

drie SETs, tenzij 

je een ander SE- 

vak herkanst

Periode 1 / blok 2 : 


