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

Vak

Leerdoelen

week 36

vwo 4

Aardrijkskunde

vwo 4

Bedrijfskunde

vwo 4

Biologie

CE Aarde: de aarde als §1
natuurlijk systeem,
samenhang en
diversiteit hfd 2
Sparen en lenen,
enkelvoudige en
samengestelde rente,
mutatiebalansen,
afschrijvingen
kennis van gedrag en
verschillende manieren
van leren, kennis van
het doen van
onderzoek, en kennis
over de bouw van cellen

vwo 4

Duits

vwo 4

Economie

vwo 4

Engels

vwo 4

English - IB

vwo 4

Frans

vwo 4

Filosofie

vwo 4

Geschiedenis

week 37

2-9 t/m 6-9

9-9 t/m 13-9
§2

week 38
16-9 t/m 20-9
§3 en 4

week 39
23-9 t/m 27-9
afronden 1 t/m 4

week 40

week 41

30-9 t/m 4 -10
So § 1 t/m 4

7-10 t/m 11-10
§5

week 42
14-10 t/m 18-10
§6 en 7

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

vakantie

week 44
28-10 t/m 1-11
§8

Grammatica: Kan
Genus, Plural, Fälle, derGruppe, ein-Gruppe,
Personalpronomen, das
Fragewort 'wer', die
Zeitangaben en der
Genitiv
toepassenSpreken: Kan
een presentatie geven,
informatie
overbrengen, vragen
over het
gepresenteerde
onderwerp
beantwoorden

Presentaties

Presentaties

Excursie- en
projectweek

inleveren GPO (1x)

repetitie h1 gedrag, h3
onderzoek en 2.1 en 2.2
de cel (4x)

vakantie

Presentaties

SET: TV-toets Kapitel 1

vakantie

TEST Words in
Progress ex. 1-8, 13
en 14
boek uitzoeken in
voc ch1 formatief
de bibliotheek in
overleg met docent.

Kennis en begrip
verwerven over
prehistorie en oudheid.
Geschiedenis als vak
begrijpen.

Introductie van het
vak. Altijd
meenemen: boek,
schrift, Ipad.

voc ch 2 formatief

toets parler: tâche ch
1 p.45, grammaire
A+B+C

so over hoofdstuk 1.

§ 1 t/m 8 toets endogene
en exogene krachten

vakantie

SET H1.1, 1.2, 1.3, 1.10,
1.11, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7,
3.10 en 3.11

vakantie

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

examentrainer

week 46
11-11 t/m 19-11
Toetsweek

SET Financiële
Zelfredzaamheid H1 t/m
H5

vakantie

start GPO

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

Test Book 1
(formative)

TEST Formal Letter
CAE (Formative)

vakantie

luistervaardigheid
kluto havo 4
formatief

vakantie

leesvaardigheid
cito havo formatief

vakantie

Schrijfopdracht
Wijsgerige
Antropologie

vakantie

TEST BOOK

toets vocabulaire
ch 1 + 2

Repetitie geschiedenis:
hoofdstuk 1
en 2.1 t/m 2.4.

vwo 4

Godsdienst

vwo 4

LTC

vwo 4

muziek

vwo 4

Natuurkunde

vwo 4

Nederlands

vwo 4

Scheikunde

vwo 4

Spaans

vwo 4

Wiskunde A

vwo 4

Wiskunde B

vwo 4

Wiskunde D

vwo 4

WON

kennis van het
Jodendom, wereldwijd
en in Nederland,
leefregels, rituelen etc.
Nadenken over
levensvragen.
SPQR, Thema 6 en
Thema 7
Vaardigheden
opbouwen in spelen in
band en
ensembleverband.
Kennen en kunnen
toepassen van
algemene muziekleer.
leerdoelen van H1 over
beweging (zie boek en
overzicht in de les)
significante cijfers en
wetenschappelijke
notatie.
Tekstbegrip; literraire
begrippen en schrijven
Hoofdstuk 1 en 2

start eigen
bezinningsmoment
en in duo's.

vakantie

SET: Wegen van de Tora,
heel hoofdstuk 1 en 2 en
een selectie uit h 3-5.

Repetitie Thema 6.

vakantie

Repetitie Thema 7.

vakantie

diagnostisch 1.1
t/m 1.3 leerdoelen
beweging.

diagnostisch
significante cijfers

leesautobiografie
Formatief
paragraaf 1.4 t/m
1.6
Voca bonustoets U1 Formatieve toets
Unidad 1

Persoonlijke gegevens
vragen en geven.
Vertellen wat je kunt,
wilt. Plaatsen
beschijven.
Hoofdstuk 1: Getallen
en variabelen (werken
met machten en
wortels, breuken,
verhoudingen, e.d.)
Paragraaf 1 en 2 van
hoofdstuk 2 (begin
telproblemen)

Wat is wetenschap?
Ontstaan heelal en
sterren. Kritisch lezen,
samenvatten en
ordenen van kernideeen
uit teksten.

Alle lessen van p.1
staan uitgeschreven
in de WON
jaarplanner 20192020, zie Google
Drive .

In de WON
jaarplanner staat
per week vermeld
wat je moet
besturen, kennen en
kunnen.

Toets algemene
muziekleer en solfege.
Voor een exacte
stofomschrjving zie de
google presentatie 'v4
periode 1'

vakantie

SET Hoofdstuk 1 en
Hoofdstuk 2 ( t/m 2.4)

begrippen toepassen formatieve toets
op een gelezen boek tekstbegrip
PW H1

vakantie

geen

vakantie

SET1: H1+2

Voca bonustoets U2

vakantie

Tussentijdse toets H1
60 min.
Tussentoets H1

presentatie combo
I

Inleveren Filmpje
taaltaak spreken

Proefwerk unidad 1 + 2

vakantie

Repetitie H1 en H2
paragrafen 1, 2

vakantie

Repetitie Over H1 en H2
par 1en2; 60 min.
Toets H1 en H3 t/m opg.
71. Duur: 60 min.
Alleen formatieve
toetsen/evaluatie in p1:
Er is een SET in p2 over p1
en p2: Dus alles wel goed
bijhouden!

vakantie
vakantie

