Periode 1 : 2 september t/m 17 november 2019
Jaarlaag

Vak

Leerdoelen

havo 5

Aardrijkskunde

Wonen in Nederland
E1/E2 HAVO 4 boek H4

havo 5

Bedrijfseconomie

havo 5

Biologie

havo 5

Duits

havo 5

Economie

Winst, voor- en
nacalculatie. Kosten
verschillen kunnen
analyseren. Break even
analyse, toelichting
kunnen geven over
circulair ondernemen
erfelijkheid: stambomen,
kruisingen en erfelijke
eigenschappen; evolutie,
soortvorming, variatie en
selectie; herhalen:
ecologie en DNA
De leerling werkt aan zijn
schrijfvaardigheid en is in
staat een zakelijke brief te
schrijven over
verschillende
onderwerpen. Daarnaast
vergroot de leerling zijn
woordenschatkennis,
maakt een begin aan het
leren van de
examenwoordenlijst en
werkt aan hoofdstuk 1,2,3
van het boek. De leerling
oefent daarnaast met
eindexamenteksten en
verbetert zijn kijkluistervaardigheid door
het volgen van het LOGO
nieuws
Lesbrief Verdienen &
Uitgeven + Lesbrief Markt
& Overheid

havo 5

Engels

havo 5

Frans

havo 5

Geschiedenis

havo 5

Maatschappijleer

week 36

week 37

week 38

week 39

2-9 t/m 6-9

9-9 t/m 13-9

16-9 t/m 20-9

23-9 t/m 27-9

week 40

week 41

30-9 t/m 4 -10

7-10 t/m 11-10

SO (deeltoets 512a)
par 2,3,4,5 en 6,7,8
(alleen de
begrippen)
SO Het Resultaat
hfdst 1 tm 3

14-10 t/m 18-10
18 oktober excursie
lek en Utrecht
(gehele dag)

inleveren verslag
Leersumse Veld

• Arbeitsbuch
Kapitel 1 : Aufgabe :
1,2,3,6,8,9, 11, 1218 + uitlenen Crazy
von Benjamin
Lebert, start lezen
klassikaal

• Arbeitsbuch
Kapitel 2 : Aufgabe
:1,2,5,8,9,10,11,12,1
4-16 + oefenen met
eindexamenteskten,
diagnostiche toets
lezen

• Arbeitsbuch Kapitel
3: Aufgabe
:1,2,4,5,7,8,9,10-14,
oefenen
leesvaardigheid +
oefenen kijkluistervaardigheid,
diagnostische toets
kijkluistervaardigheid

Uitwerken
oefenbrieven +
oefenen
leesvaardigheid +
oefenen kijkluistervaardigheid

Uitwerken
oefenbrieven +
oefenen
leesvaardigheid +
oefenen kijkluistervaardigheid

Uitwerken
oefenbrieven +
oefenen
leesvaardigheid +
oefenen kijkluistervaardigheid

week 43
21-10 t/m 25-10
herfstvakantie

week 44
28-10 t/m 1-11

SO hoofdstuk 9: 9.2,
9.3, 9.6, 9.8

week 46
11-11 t/m 19-11
Toetsweek
SET Wonen in
Nederland gehele
hoofdstuk

vakantie

SET Het Resultaat
hfdst 1 tm 4 en
Circulair Ondernemen
hfdst 1 en 2

vakantie

SET511: Nectar H9 en
H10; Samengevat H4
(DNA), H5, H8 en H9

vakantie

Inleveren
oefenbrieven

Test Book 1
(formative)

vakantie

mondeling in Lille,
duurt de hele dag van
8.00-20.00 de dag
erna mondeling
uitwerken op school

vakantie

vakantie

Herhaling voor de
schrijftoets

120 min
schrijfvaardigheid:
zakelijke brief;
oefenbrieven in deze
periode tellen voor
20% mee in het SEcijfer; woordenboek ND toegestaan;
herkansing mogelijk

SET H4 lesbrief
Verdienen & Uitgeven
+ H1 t/m H6 lesbrief
Markt & Overheid.
SET Writing
(20%)Dictionary
allowed (Du-En)
toets voca ch 9+10

SET: H 9+10
(9.2,9.3,9.6,9.8 en
10.1,10.3 en 10.5)

vakantie

debatteren

week 45
4-11 t/m 8-11
Blokadeweek

vakantie

vakantie

Learning and improving
skills: listening, writing,
speaking and reading
alle vaardigheden

Delen hoofdstuk 9 De tijd
van de wereldoorlogen en
hoofdstuk 10 De tijd van
televisie en computer
Verzorgingsstaten ter
wereld met elkaar
vergelijken; debatteren

week 42

debatteren

havo 5

M&O

Liquiditeits- en
resultatenbegroting
kunnen opstellen,
verkoopprijs kunnen
berekenen, de
voorraadwaarderingssyste
men kunnen toepassen en
een voor- en nacalculatie
kunnen opstellen.

havo 5

Natuurkunde

zie boek

havo 5

Nederlands

havo 5

Scheikunde

Je kent de basisbegrippen
van poëzie en kunt deze
toepassen. Je hebt
geoefend met debatteren
en schrijven. Je rondt de
klassieker af en leest nog
twee literaire werken.
Hoofdstuk 8 en chemische
rekenen

havo 5

Spaans

havo 5

Wiskunde A

havo 5

Wiskunde B

Vertellen
over,rijetijdsbesteding.
Vrije tijd, reizen

SEP EZ deel 2
hfdst 1 tm 3

toets hs 5

Formatief S.O
formules en
algemene
rekenvaardigheden
formatievetoets
woordenschat
unidad 5, deel 1 en 2

Hoofdstuk 8

formatievetoets
woordenschat
herhaling unidad 5
deel 1,2 en deel 3,4
Praktische Opdracht
over H8
tussentijdse toets
ove H1; 60 min.

vakantie

SET EZ deel 1 hfdst 5,
EZ deel 2 hfdst 1 tm 4
en NV hfdst 1

toets 7.1 t/m 7.4

vakantie

SET 511 over hs 5 en 7
en Samengevat hs 2, 6
en 8

Inleveren en
uitvoeren
poëzieroute (w10)

vakantie

SET-week: toets over H
1, 2, 3, 7 en 8

vakantie

vakantie

vakantie
vakantie

Toets unidad 5+
wederkerende
werkwoorden

SET Lezen A2

SET over H9 en H11
par 1; 120 min.
SET 511 over H8 en H9;
120 min.

