
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 5 aardrijkskunde Zie leerboek aan het begin 

van elke paragraaf

SO De Wereld Van 4V, 

H3 par. 1 tm 8  en 5V 

H2 par. 1 t/m 6

vakantie SET 5V, H1, H2 en 

4V, H3 

120 min ja

vwo 5 bedrijfseconomie De aandachtsgebieden van 

personeelsbeleid kunnen 

toelichten. De verschillen 

tussen een zzp-er en in 

loondienst kunnen uitleggen. 

Het verschil tussen een 

indivduele en CAO kunnen 

toelichten. De 

werkzaamheden van de OR en 

vakbond kunnen toelichten. 

Het doel van de  ARBO wet 

kunnen uitleggen. De 

kenmerken van een stichting 

en vereniging kennen. een 

organogram kunnen maken 

van een organisatie. De 

verschillende 

leiderschapsstijlen kunnen 

onderscheiden.

PO CAO inleveren vakantie SET 

Personeelsbeleid en 

Interne Organisatie

60 min nee

vwo 5 biologie regelkring, uitscheiding (lever, 

nieren en longen), 

gaswisseling), hormonen: 

aanmaak, reacties op, 

concentraties

vakantie H11 en H12 60 min niet

vwo 5 Duits 1.TV2 K2  toets(Grammatik 

om te leren:          11 sterke 

zwakke werwoorden                        

12 tegenwoordige tijd                               

13 verlden tijd                     14 

voltoojd deelwoord                

15 het hulpww.                  17 

de zou-vormen            22 de 

lijdende vorm            

2.SCHRIJVEN(SET)persoonlijke 

brief + brievenmapje   

3.Examentekste en CITO 

oefenen    

K2 Oefenbrief 1 oefenen(kijken en 

luisteren)(HAVO)

tekstverklaring 

(oefenen) (HAVO)

Oefenbrief 2 vakantie Tekstverklaring 

(oefenen)       

(HAVO+VWO) 

TV2 toets NK K2 Blokadeweek BB           

Oefenbrief 3           

Brief schrijven   120 min nee

vwo 5 economie Leerdoelen staan in de 

lesbrieven, aan het eind van 

elk hoofdstuk.
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vakantie repetitie Lesbrief 

Mobiliteit, H2 t/m 

H6

60 minuten niet

vwo 5 Engels Learning and improving skills: 

listening, writing, speaking 

and reading

KLUTO: CITO 

watching and 

listening Test, 15%

Formative Reading 

Comprehension  Test 

(Exam Texts)

vakantie Formative Book Test 

Dystopian novel

Form. Gram. Test: 

passive, modals, 

rel.pron., genitive, 

prepositions

TEST SP: Speaking in 

pairs, articles/ 

videos/vocab A 

Alquin 2, 20 min, 

20% 

20 min in pairs, 

docenten delen 

in 

niet

vwo 5 English - IB Prepare Paper 1 Text Analysis, 

text types/ CITO/novel/ 

idioms

CITO KLUTO test TEST Lit. Terms/Adj. 

Voc., pages 1-15

TEST The Chosen 

Monday 14 December

vakantie Hand in Practcal 

Assignments EL&L

TEST Paper 1 IB 

essay: analysis of 

two texts, 

2 uur, 15 

minuten

nee

vwo 5 filosofie Kennis over Epistemologie 

vergaren (tot en met week 

49), kennis over Esthetica 

vergaren en oefenen met 

toegepaste analyse

TT Epistemologie vakantie Geen

vwo 5 Frans vaardigheidstraining 

schrijfvaardigheid / 

gespreksvaardigheid over een 

gezonde levensstijl en lezen 

(literatuur)

PO schrijven chapitre 

1 tâche (BRV)

boektoets Musso 

(1e deel)

vakantie hoofdstuktoets 

chapitre 2

60 niet

vwo 5 geschiedenis 9.3  Modern Imperialisme  

hoofdstuk 10 Politieke strijs 

en emancipatie

S.O. 9.3 ; 10.1 en 10.2 vakantie repetitie 9.3 

modern 

imperialisme en  

10.1 t/m 10.4 

(jhoofdstuk 10)

60 min niet

vwo 5 godsdienst Relatie geloof en wetenschap, 

systematisch nadenken over 

eigen levensbeschouwing en 

dat verwoorden. 

vakantie SET 521 over 

hoofdstuk 1 t/m 4 

van Over Wondere 

Feiten

60 min. wel

vwo 5 maatschappijleer Internationale vergelijking 

rechtsstaat

vakantie Inleveren SEP 521

vwo 5 muziek Vaardigheden opbouwen in 

het spelen in band- en 

ensembleverband. Kennen en 

kunnen toepassen van 

algemene muziekleer. 

(Her)kennen en kunnen 

toepassen van begrippen die 

horen bij muziek uit de Barok

pepernotenconcert so barok 3.1 tm 3.4 

verkennen

vakantie toets barok. Voor 

een exacte 

stofomschrijving zie 

de google 

presentatie

120 min niet

vwo 5 natuurkunde Inleveren opdracht 

technisch ontwerpen

vakantie Inleveren PO2 en   

SO 9.1 en 9.2

Hoofdstuk 4 

Trillingen en 

Hoofdstuk 9: 

Golven 

60 min niet 

vwo 5 Nederlands je kunt goed spellen en 

formuleren; Je kunt de 

betrouwbaargeid van 

informatie beoordelen; Je 

kunt een recensie schrijven; je 

kunt werken uit de 17e eeuw 

plaatsen en vertalen in 

modern Nederlands en je 

leest een volledig werk

instaptoets spelling toets spelling 

(5%)Vakboek H13,14 

en 16 Talent Katern:H6

Recensie inleveren vakantie Toets Spelling 60min niet

vwo 5 scheikunde zie einde van de paragrafen 

uit H10 en H11

H10 H10 H10 H11 H11 vakantie H11 H11 herhaling H10 en 

H11

H10 en H11 60 min niet

vwo 5 Spaans Beschrijving van een huis. 

Dingen vergelijken. 

Toestemming vragen en 

geven.

Woorden unidad 3 Toest luisteren vakantie Woorden unidad 4 Unidad 3 + 4 60 min nee

v5 Wiskunde B lijnen en hoeken, afstanden 

bij punten en lijnen, 

cirkelvergelijkingen, raaklijnen 

en snijpunten bij cirkels, 

logaritmen, rekenregels en 

vergelijkingen, exponentiële 

en logaritmische functies, het 

grondtal e, de natuurlijke 

logaritme

Toets hoofdstuk 8 

en 9 (20%)

60 min niet

vwo 5 Wiskunde D H8: Vectormeetkunde vakantie SET 521 60 min wel

Periode 1 / blok 2 : 


