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Studie: S3H
Vak: Nederlands

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S302 Leesvaardigheid Schriftelijk 50 min 2Tw2 methode: tekstboek leesvaardigheid
leerstof: H1 en H2 inclusief leerhulp leesvaardigheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P302 Nieuwsbericht schrijven Schriftelijk 50 min 1Per. 2 methode: n.v.t.
leerstof: leerhulp nieuwsbericht schrijven

type toets: schriftelijk/digitaal

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Nee

S303 Leesvaardigheid &
argumentatieleer

Schriftelijk 50 min 2Tw3 methode: tekstboek leesvaardigheid H1 t/m H4
leerstof: H1 t/m H4 inclusief leerhulp leesvaardigheid en leerhulp
leesvaardigheid & argumentatieleer

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P303 Literatuur &
schrijfvaardigheid

Schriftelijk 50 min 2Per. 3 methode: leesboek
leerstof: leerhulp literatuur en schrijfvaardigheid

type toets: schriftelijk/digitaal

toegestane hulpmiddelen: woordenboek en leesboek inclusief
aantekeningen

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: Nederlands

S304 Leesvaardigheid &
argumentatieleer

Schriftelijk 50 min 2Tw4 methode: tekstboek leesvaardigheid
leerstof: H1 t/m H6 inclusief leerhulp leesvaardigheid en leerhulp
leesvaardigheid & argumentatieleer

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P304 Schrijven Schriftelijk 150 min 2Per. 4 methode: bronnenboekje wordt uitgedeeld in de klas
leerstof: schrijven van een vraag-antwoord structuur

type toets: schriftelijk/digitaal

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: Frans

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Chapitre 1 + 2 Digitaal 50 min 1Tw1 methode: Grandes Lignes
leerstof: leesvaardigheid, grammatica en schrijfvaardigheid
Leessteksten chapitre 1 + 2 en de aantekeningen tijdens de les. Chapitre
1: blz. 51 (boek A) samenvatting grammatica taalregels. 
Chapitre 2: blz. 89 (boek A) samenvatting grammatica taalregels
Schrijfopdrachten chapitre 1 + 2

type toets: digitaal open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: geen

 

Ja

S302 Chapitre 3 + 5 Digitaal 50 min 1Tw2 methode: Grandes Lignes
leerstof: leesvaardigheid, grammatica en schrijfvaardigheid
Leessteksten chapitre 3 + 5 en de aantekeningen tijdens de les. Chapitre
3: blz. 127 (boek A) samenvatting grammatica taalregels. 
Chapitre 5: blz. 41 (boek B) samenvatting grammatica taalregels
Schrijfopdrachten chapitre 3 + 5

type toets: digitaal open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: geen

 

Ja

S303 Chapitre 6 + 7 Digitaal 50 min 1Tw3 methode: Grandes Lignes
leerstof: leesvaardigheid, grammatica en schrijfvaardigheid
Leessteksten chapitre 6 + 7 en de aantekeningen tijdens de les. Chapitre
6: blz. 79 (boek B) samenvatting grammatica taalregels. 
Chapitre 7: blz. 113 (boek B) samenvatting grammatica taalregels
Schrijfopdrachten chapitre 6 + 7

type toets: digitaal open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: geen

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: Frans

S304 Leesvaardigheid
examenteksten

Digitaal 50 min 1Tw4 methode: Examenteksten
leerstof: Examenteksten en leesteksten 4 Mavo e 3 Havo

type toets: digitaal open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek Fa-Ne/Ne-Fa

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: Duits

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Kapitel 1 + 2 Schriftelijk 50 min 1Tw1 methode: Trabitour
leerstof: Kapitel 1 + 2 Grammatik, lees- en schrijfvaardigheid. Haben &
sein in de verleden tijd, het werkwoord werden, regelmatige
werkwoorden en de 1e, 3e en 4e naamval, de woordjes van Kapitel 1 + 2
voor de leestekst en de Schreibecke voor schrijfvaardigheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: Spick o thek

 

Ja

S302 Kapitel 3 Schriftelijk 50 min 1Tw2 methode: Trabitour
leerstof: Kapitel 3 Grammatik, lees-, schrijf- en
luistervaardigheidvaardigheid. De sterke werkwoorden met e of a in de
stam, de voorzetsels met de 3e en 4e naamval, de woordjes van Kapitel
3 en de Schreibecke voor schrijfvaardigheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: Spick o thek

 

Ja

S303 Kapitel 5 + 6 Schriftelijk 50 min 1Tw3 methode: Trabitour
leerstof: Kapitel 5 + 6 Grammatik, lees- en schrijfvaardigheid. De modale
werkwoorden & wissen, de 1e, 3e en 4e naamval, wanneer je zu, nach of
in in de zin gebruikt, de woordjes van Kapitel 5 + 6 voor de leestekst en
de Schreibecke voor schrijfvaardigheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: Spick o thek

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: Duits

S304 Kapitel 6 + 7 Schriftelijk 50 min 1Tw4 methode: Trabitour
leerstof: De keuzevoorzetsels & de 7/2-regel en een aantal sterke
werkwoorden in de verleden tijd en het voltooid deelwoord, de woordjes
van Kapitel 7 voor de leestekst en de Schreibecke voor schrijfvaardigheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: Spick o thek

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: Engels

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Leesvaardigheid Schriftelijk 50 min 1Tw1 methode: New interface
leerstof:Leesvaardigheid wordt geoefend in de klas en kun je online
oefenen via ReadTheory / ReadWorks en met de methode

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek EN - NE

 

Ja

P301 Poster Schriftelijk n.v.t. 1Per. 1 methode: New interface
leerstof:Poster over een (doel)taal-cultureel onderwerp. Actieve deelname
aan de lessen.

type toets: poster

toegestane hulpmiddelen: n.v.t.

 

Nee

P302 Luistervaardigheid Digitaal 50 min 1Per. 2 methode: Woots
leerstof: Luistervaardigheid wordt geoefend in de klas en kun je online
oefenen met de methode

type toets: digitaal meerkeuze vragen

toegestane hulpmiddelen: geen

Nee

S303 Schrijfvaardigheid Schriftelijk 50 min 1Tw3 methode: New interface
leerstof: Schrijfvaardigheid 

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenlijst

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: Engels

P303 Filmverslag Schriftelijk 50 min 1Per.3 methode: Film
leerstof:Het schrijven van een filmverslag wordt geoefend in de les

type toets: filmverslag

toegestane hulpmiddelen: woordenboek EN - NE + NE - EN

 

Nee

S304 Leesvaardigheid Schriftelijk 50 min 1Tw4 methode: New interface
leerstof:Leesvaardigheid wordt geoefend in de klas en kun je online
oefenen via ReadTheory / ReadWorks en met de methode

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek EN - NE

 

Ja

P304 Spreekvaardigheid -
presentatie

Mondeling 5-10 min 2Per. 4 methode: New interface
leerstof: Spreekvaardigheid wordt geoefend in de klas. Het onderwerp
kies je van een lijst die de docent presenteert.

type toets: spreekvaardigheid en presenteren

toegestane hulpmiddelen: PowerPoint en handout van de PowerPoint

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: aardrijkskunde

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Hoofdstuk 1 Schriftelijk 50 min 3Tw1 methode: Geo
leerstof: H1 De Verenigde Staten in beeld

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

S302 Hoofdstuk 2 Schriftelijk 50 min 3Tw2 methode: Geo
leerstof: H2 Nederland in 2050

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

S303 Hoofdstuk 3 Schriftelijk 50 min 3Tw3 methode: Geo
leerstof: H3 Chili het land waar de aarde ophoudt

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

S304 Hoofdstuk 4 Schriftelijk 50 min 3Tw4 methode: Geo
leerstof: H4 Het Verenigd Koninkrijk verandert

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P304 Praktische opdrachten Schriftelijk n.v.t. 1hele jaar methode: Geo
leerstof: praktische opdrachten gedurende het jaar

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: geschiedenis

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Hoofdstuk 1 Schriftelijk 50 min 1Tw1 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: H1 De Eerste Wereldoorlog blz. 6 t/m 25 en de aantekeningen
tijdens de les

type toets: open vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P301 Samenwerkingsopdracht Schriftelijk n.v.t. 1Per. 1 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: Bronnenopdracht Eerste Wereldoorlog

type toets: samenwerkingsopdracht 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boeken, laptop

 

Nee

S302 Hoofdstuk 2 Schriftelijk 50 min 2Tw2 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: H2 Tussen de oorlogen blz. 26 t/m 45 en de aantekeningen
tijdens de les

type toets: open vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P302 Interbellumjournaal Schriftelijk n.v.t. 1Per. 2 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: Interbellumjournaal

type toets: samenwerkingsopdracht

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boeken, laptop, telefoon,
camera

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: geschiedenis

S303 Hoofdstuk 3 Schriftelijk 50 min 2Tw3 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: H3 De Tweede Wereldoorlog blz. 46 t/m 65 en de aantekeningen
tijdens de les

type toets: open vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja

P303 Verslag Schriftelijk n.v.t. 1Per. 3 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: Historisch onderzoek Tweede Wereldoorlog

type toets: verslag

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boeken, laptop

 

Nee

S304 Hoofdstuk 4 Schriftelijk 50 min 2Tw4 methode: Geschiedenis werkplaats
leerstof: H4 De wereld na 1945 blz. 66 t/m 85 en de aantekeningen
tijdens de les

type toets: open vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: economie

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Hoofdstuk 1 en
Hoofdstuk 2

Schriftelijk 50 min 2Tw1 methode: Pincode
leerstof: H1 Geld moet rollen en H2 Omgaan met geld blz 6 t/m 62 en
aantekeningen/extra oefenmateriaal (zie ook www.economania.nl bij 3
havo)

type toets: open en gesloten vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine

 

Ja

S302 Hoofdstuk 3 en
Hoofdstuk 4

Schriftelijk 50 min 2Tw2 methode: Pincode
leerstof: H3 Hoe werken markten en H4 Hoe ondernemend ben jij blz 64 t
/m 124 en aantekeningen/extra oefenmateriaal (zie ook
www.economania.nl bij 3 havo)

type toets: open en gesloten vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine

 

Ja

P302 Verslag Schriftelijk n.v.t. 1Per. 2 methode: Pincode
leerstof: Leerling maakt een kort verslag van minimaal 750 en maximaal
1250 woorden over een bedrijf(idee) en interviewt hierbij ook een
eigenaar (of toekomstige eigenaar).

type toets: verslag

toegestane hulpmiddelen: elk hulpmiddel is toegestaan

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: economie

S303 Hoofdstuk 5 en
Hoofdstuk 6

Schriftelijk 50 min 2Tw3 methode: Pincode
leerstof: H5 Investeren moet en H6 Samenwerken en onderhandelen blz
128 t/m 180 en aantekeningen/extra oefenmateriaal (zie ook
www.economania.nl bij 3 havo)

type toets: open en gesloten vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine

 

Ja

S304 Hoofdstuk 7 en
Hoofdstuk 8

Schriftelijk 50 min 2Tw4 methode: Pincode
leerstof: H7 Nu of later? en H8 Hoe groot is onze welvaart? blz 182 t/m
235 en aantekeningen/extra oefenmateriaal (zie ook www.economania.nl
bij 3 havo)

type toets: open en gesloten vragen 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine

 

Ja

P304 Werkblad/puzzelblad Schriftelijk n.v.t. 1hele jaar methode: Pincode
leerstof: Elke leerling maakt gedurende het jaar een werkblad/puzzelblad
voor de klas die medeleerlingen kunnen gebruiken bij het leren voor de
toets. De inhoudt van dit werkblad is gebaseerd op een gedeelte van de
lesstof.

Herkansbaarheid (1x voor elke leerling, hoogste cijfer telt)

type toets: werkblad/puzzelblad

toegestane hulpmiddelen: elk hulpmiddel is toegestaan. Het mag zelfs
digitaal (mits toegankelijk voor ALLE leerlingen)

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: natuurkunde

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Hoofdstuk 1 en
Hoofdstuk 2

Schriftelijk 50 min 3Tw1 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H1 Krachten gebruiken paragraaf 1 t/m 4, 
H2 Straling paragraaf 1 t/m 5

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

Ja

P301 Praktisch werk H1 en H2 Schriftelijk n.v.t. 1Per. 1 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H1 krachten gebruiken paragraaf 1 t/m 4, H2 Straling paragraaf  t
/m 5

type toets: verslagen en praktisch werk

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Nee

S302 Hoofdstuk 3 en
Hoofdstuk 5

Schriftelijk 50 min 3Tw2 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H3 Elektriciteit paragraaf 1 t/m 5, H2 Energie en duurzaamheid
paragraaf 1 t/m 4

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Ja

P302 Praktisch werk H3 en H5 Schriftelijk n.v.t. 1Per. 2 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H3 Elektriciteit paragraaf 1 t/m 5, H2 Energie en Duurzaamheid
paragraaf 1 t/m 4

type toets: verslagen en praktisch werk

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: natuurkunde

S303 Hoofdstuk 6 en
Hoofdstuk 7

Schriftelijk 50 min 3Tw3 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H6 Licht paragraaf 1 t/m 4, H7 Materialen paragraaf 1 t/m 3

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Ja

P303 Praktisch werk H6 en H7 Schriftelijk n.v.t. 1Per. 3 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H6 Licht paragraaf 1 t/m 4, H7 Materialen paragraaf 1 t/m 3

type toets: verslagen van praktisch werk

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Nee

S304 Hoofdstuk 4 en
Hoofdstuk 8

Schriftelijk 50 min 3Tw4 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H4 Kracht en beweging paragraaf 1 t/m 3, H8 Zonnestelsel en
heelal paragraaf 1 t/m 4

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Ja

P304 Praktisch werk H4 en H8 Schriftelijk n.v.t. 1Per. 4 methode: Overal Natuurkunde
leerstof: H4 Kracht en beweging paragraaf 1 t/m 3, H8 Zonnestelsel en
heelal paragraaf 1 t/m 4

type toets: verslagen van praktisch werk

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek,
Binas

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: scheikunde

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Hoofdstuk 1 en
Hoofdstuk 2

Schriftelijk 50 min 1Tw1 methode: Nova max
leerstof: H1 Materialen en stoffen paragraaf 1 t/m 4 en H2 Chemische
reacties paragraaf 1 en 2

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek en
Binas

 

Ja

S302 Hoofdstuk 2 en
Hoofdstuk 3

Schriftelijk 50 min 2Tw2 methode: Nova max
leerstof: H2 Chemische reacties paragraaf 1 t/m 4 en H3 Bouw van
stoffen paragraaf 1 t/m 4

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek en
Binas

 

Ja

S303 Hoofdstuk 4 Schriftelijk 50 min 2Tw3 methode: Nova max
leerstof: H4 rekenen aan reacties paragraaf 1 t/m 4 

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek en
Binas

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: scheikunde

S304 Hoofdstuk 5 (en
Hoofdstuk 6)

Schriftelijk 50 min 1Tw4 methode: Nova max
leerstof: H5 Brandstoffen en kunststoffen paragraaf 1 t/m 4 
(en H6 Voeding en verzorging paragraaf 1 t/m 4)

Afhankelijk van de tijd wordt hoofdstuk 6 wel/niet of gedeeltelijk afgetoetst

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine, geodriehoek en
Binas

 

Ja

P304 Verslagen praktisch werk Schriftelijk n.v.t. 2hele jaar methode: Nova max
leerstof:H1 t/m H6 verslagen van praktisch werk

type toets: verslag

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, computer, rekenmachine,
geodriehoek en Binas

 

Nee

Pagina 18



Studie: S3H
Vak: biologie

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Thema 1 & 2 & 5 Schriftelijk 50 min 3Tw1 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 1 Inleiding in de biologie & Thema 2 Cellen & Thema 5
Erfelijkheid BVJ 2B

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine en Binas

 

Ja

P301 Tekening Schriftelijk 50 min 1Per. 1 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 1 Inleiding in de biologie 

type toets: Schematische tekening van cellen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boek en Binas

 

Nee

P301a Verslag Schriftelijk 50 min 1Per.1 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 1 Inleiding in de biologie Verslag Diffusiesnelheid

type toets: verslag

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boek en Binas

 

Nee

S302 Thema 5 Schriftelijk 50 min 3Tw2 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 5 Evolutie BVJ 2B

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine en Binas

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: biologie

P302 Poster Evolutie Schriftelijk 300 min 1Per.2 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 5 Inleiding in de biologie Poster Evolutie

type toets: poster

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boek, internet en Binas

 

Nee

S303 Thema 6 Schriftelijk 50 min 3Tw3 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine en Binas

 

Ja

P303 Mindmap Schriftelijk 300 min 1Per. 3 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 6 Inleiding in de biologie Mindmap ecologie

type toets: Mindmap 

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, boek, internet en Binas

 

Nee

S304 Thema 1 & 2 & 5 & 6 Schriftelijk 50 min 3Tw4 methode: Biologie voor jou
leerstof: Thema 1 Inleiding in de biologie & Thema 2 Cellen & Thema 5
Erfelijkheid en Evolutie & Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

type toets: open en gesloten vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, rekenmachine en Binas

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: wiskunde

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

S301 Hoofdstuk 1 en
Hoofdstuk 5

Schriftelijk 50 min 1Tw1 methode: Getal en ruimte editie 12
leerstof: H1 Lineaire problemen en H2 Algebraïsche vaardigheden

type toets: open vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, passer, niet grafische
rekenmachine, lineaal, geodriehoek, koershoekmeter

 

Ja

S302 Hoofdstuk 2 en
Hoofdstuk 7

Schriftelijk 50 min 1Tw2 methode: Getal en ruimte editie 12
leerstof: H2 Gelijkvormigheid en hellingen en H7 Goniometrie

type toets: open vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, passer, niet grafische
rekenmachine, lineaal, geodriehoek, koershoekmeter

 

Ja

S303 Hoofdstuk 3 en
Hoofdstuk 6

Schriftelijk 50 min 1Tw3 methode: Getal en ruimte editie 12
leerstof: H3 Kwadratische problemen en H6 Kwadratische vergelijkingen
en ongelijkheden

type toets: open vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, passer, niet grafische
rekenmachine, lineaal, geodriehoek, koershoekmeter

 

Ja

S304 Hoofdstuk 4 en
Hoofdstuk 8

Schriftelijk 50 min 1Tw4 methode: Getal en ruimte editie 12
leerstof: H4 Statistiek en procenten en H8 Allerlei verbanden

type toets: open vragen

toegestane hulpmiddelen: woordenboek, passer, niet grafische
rekenmachine, lineaal, geodriehoek, koershoekmeter

 

Ja
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Studie: S3H
Vak: wiskunde

P304 Praktische opdracht H9 Schriftelijk 5 lessen 1Per. 4 methode: Getal en ruimte editie 12
leerstof: H9 Spreiding, telling en kans

type toets: praktische opdracht

toegestane hulpmiddelen: Microsoft Excel

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: lichamelijke opvoeding

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

P301 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee

P302 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee

P303 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: lichamelijke opvoeding

P304 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee

P305 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee

P306 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee

P307 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: lichamelijke opvoeding

P308 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee

P309 Praktijk 50 min 1hele jaar Stofomschrijving: Er worden verschillende onderdelen afgesloten in
domeinen: spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, turnen en
bewegen en regelen

type toets:  praktijk

toegestane hulpmiddelen: materialen die tijdens de lessen gebruikt
worden om de doelen te behalen

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: kunst

Toetscode Periode Inhoud/stofomschrijving Toetsvorm Toetsduur
of werktijd

Weging Herkansbaar Leerstof

Inleiding:

P301 Jouw artistieke identiteit Schriftelijk 200 min 1Per. 1 leerstof: Maken van voorkant schetsboek met eigen identiteit. Kleur, lijn,
ruimte en vorm komen aan de orde.

type toets: praktisch 

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee

P301a Propaganda Digitaal 200 min 1Per. 1 leerstof: We can do it! Kunst met een boodschap: over propaganda in de
kunst

type toets: praktisch digitaal

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee

P302 Kopboetseren Schriftelijk 300 min 1Per. 2 leerstof: De reader Kopboetseren over de karikatuur en het gezicht blz. 3 t
/m 11.

type toets: praktisch 

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee

P302a Zintuigelijke organen
boetseren

Schriftelijk 400 min 1Per. 2 leerstof: Het boetseren van organen van de zintuigen: mond, neus, oor en
ogen

type toets: praktisch 

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee
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Studie: S3H
Vak: kunst

P302b Portretbuste Karikatuur Schriftelijk 300 min 1Per. 2 leerstof: In tweetallen een portretbuste opbouwen. Fase 1 schetsen en
fase 2 boetseerfase.

type toets: praktisch 

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee

P303 Ontwerp je droomhuis Digitaal 100 min 1Per. 3 leerstof: Schrijfopdracht Ontwerp je eigen droomhuis. Favoriete architect
(digitaal)

type toets: schriftelijk

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee

P303a Bouwtekeningen Schriftelijk 150 min 1Per. 3 leerstof: In tweetallen ontwerpen de leerlingen een droomhuis dat
volgens hen een bouwwerk is waar ze graag in zouden willen wonen.

type toets: tekening voor, boven en zijaanzicht met maatvoering 

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee

P303b Eindontwerp Schriftelijk 400 min 1Per. 3 leerstof: In het eindontwerp wordt er door de tweetallen het ontworpen
droomhuis ruimtelijk verwezenlijkt.

type toets: praktisch 

toegestane hulpmiddelen: diverse kunstmaterialen die nodig zijn om de
opdracht te kunnen voldoen

 

Nee
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