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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het Leerplan 2010 van het Rudolf Steiner College, vrijeschool voor voortgezet onderwijs te 
Rotterdam. Binnen de Vereniging van vrijescholen en in het Platform VO is in 2006 met alle schoolleiders 
besloten om project 2010 te starten. Het doel van project 2010 was dat iedere school VO een project zou 
starten welke een kwaliteitsverbetering in het eigen vrijeschoolonderwijs moest opleveren. Hierbij zou het 
gekozen project kunnen aansluiten bij onderwijswensen die al langer op de scholen leven. 
Alle vrijescholen voor voortgezet onderwijs zijn hiermee aan het werk gegaan. Verschillende projectthema’s 
werden gekozen: portfolio, omgaan met verschillen, leerplan ontwikkeling en meer inhoudelijke thema’s. 
Het Rudolf Steiner College heeft aan twee onderwerpen gewerkt. Het resultaat van een daarvan ligt nu voor u, 
namelijk: de beschrijving en ontwikkeling van het eigen leerplan. Het wordt hiermee gepresenteerd en 
beschikbaar gesteld aan andere scholen, ouders en belangstellenden. 
Natuurlijk is een leerplan nooit af of klaar en dit geldt ook voor wat u in uw handen heeft. Het resultaat dat er 
nu ligt vormt wel een goede basis voor verdere ontwikkeling en beschrijving op onze school en kan het mogelijk 
ook zijn voor andere scholen. 
We willen het hele college danken voor hun inzet en doorzettingsvermogen tijdens dit proces. Want zonder 
hun bijdrages was de realisatie van dit project niet gelukt. Ook past een woord van dank aan Daphne Maclean. 
Zij heeft met veel geduld en precisie al het ingeleverde werk in een format geplaatst en waar nodig tekstueel 
aangepast.  
 
Wij wensen iedere lezer veel inspiratie toe bij het lezen en gebruiken van dit leerplan! 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rudolf van Lierop    Marieke Cooiman 
Schoolleider     Projectdrager  
      Vz. pedagogische vergadering 
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INLEIDING EN VERANTWOORDING 
 
Het Rudolf Steiner College is in schooljaar 2008-2009 gestart met het beschrijven en waar nodig ontwikkelen 
van het leerplan. De aanleiding was dat het college merkte dat er onvoldoende overzicht was. Daarnaast was er 
behoefte aan reflectie op wat er gedaan werd. Ook is het voor nieuwe leraren noodzakelijk om goed 
geïnformeerd te worden over de zaken die nu in het leerplan beschreven zijn. Tenslotte is het ook voor ouders 
een belangrijk document. Zij worden op deze manier vrij uitgebreid op de hoogte gebracht van wat hun 
kinderen in een bepaald leerjaar doen en wat daarbij de achtergronden zijn. 
  
Proces 

De pedagogische vergaderingen zijn gebruikt om aan het leerplan te werken. Ook zijn de studiedagen in 2008 
ingezet om het proces vlot te trekken. Daar is het college begonnen met het beschrijven van de leeftijdsfasen. 
Dit is door leraren gedaan die veel lesgeven in bepaalde leerjaren. Deze gegevens zijn verzameld en verwerkt in 
een document. De karakteriseringen zijn later in het leerplan opgenomen als inleiding bij de verschillende 
leerjaren. Daarna zijn de secties met het leerplan aan de slag gegaan. Ze kregen de vraag om te beschrijven 
welke onderwerpen en leerstof ze in bepaalde klassen in de periodelessen en de vaklessen behandelen. Ook 
werd hen gevraagd om onder woorden te brengen waarom ze dat doen. Om ervoor te zorgen dat de inbreng 
van de secties verwerkt zou kunnen worden in een gezamenlijk document is een format ontwikkeld dat 
ingevuld kon worden. Halverwege het jaar hebben de secties elkaars werk gelezen en becommentarieerd.  
 
In schooljaar 2009-2010 is begonnen met het kiezen van mogelijke werkvormen bij een bepaalde 
leeftijdsgroep. Dit is gedaan door de teams, te weten: de middenbouw, klas 9 en 10 en klas 11 en 12. Daarna 
zijn de secties in de pedagogische vergaderingen aan de gang gegaan met drie vragen. Hoe bied je de stof aan? 
Wat zijn de samenhangen van de lesstof met andere vakken of lessen in andere leerjaren? Hoe toets je de stof? 
Ook deze vragen konden in een format beantwoord worden. De uitdaging was hier om, naast de beschrijving 
van wat er al gebeurt, met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe werkvormen. Daarvoor konden ze het 
document raadplegen dat na de teamvergaderingen was samengesteld. Aan het einde van het jaar is alles 
verzameld en verwerkt. 
 
In het huidige leerjaar hebben is het leerplan zo veranderd dat het aantrekkelijk en toegankelijk is voor 
iedereen. Zo zal het digitaal te raadplegen zijn via de website, zodat ouders en belangstellende er kennis van 
kunnen nemen.  
 
Product 

Het college heeft gewerkt aan het leerplan van de Rotterdamse bovenbouw. Het college heeft niet de pretentie 
gehad om een leerplan voor alle Nederlandse bovenbouwen te schrijven. Om het college 
achtergrondinformatie te verschaffen over het vrije schoolleerplan is gebruik gemaakt van het Duitse leerplan 
van Tobias Richter: Pedagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule. Daarnaast kon het 
Engelse leerplan geraadpleegd worden: The educational Tasks and Content of the Steiner Waldorf Curriculum, 
edited by Martyn Rawson and Tobias Richter. Tenslotte hadden de secties in de loop der jaren zelf ook al het 
een en ander ontwikkeld dat in het leerplan geïntegreerd kon worden 
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Vernieuwing en onderzoek 

Het project is het belangrijkste speerpunt geweest van de sectievergaderingen, de teamvergaderingen en de 
studiedagen van de afgelopen twee jaren. Doordat alle collega’s erbij betrokken werden, heeft het lang 
geduurd voor het resultaat zichtbaar kon worden. Hier is bewust voor gekozen, omdat het belangrijk is dat het 
schoolbreed gedragen wordt. In de pedagogische vergaderingen is nagedacht, is onderzoek gedaan en is 
gewerkt aan vernieuwing. Het is de bedoeling dat dit leerplan een levend document wordt. Het zal door de 
secties om het jaar aangepast worden aan de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Zo blijft het werk 
inzichtelijk voor de leraren, de leerlingen en de ouders.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het leerplan is geordend naar leerjaar. Achtereenvolgens worden de leerjaren zeven tot en met twaalf 
beschreven. Ieder leerjaar wordt ingeleid door een algemene karakterisering van de leeftijd. Daarna worden de 
periodes beschreven en uiteindelijk de vaklessen. Vooral bij de vakles beschrijvingen wordt in de hogere 
leerjaren een onderscheid gemaakt naar leerwegen. Het leerplan van de Ambachtelijke stroom is in dit 
document niet apart beschreven omdat deze grotendeels overeenkomt met het leerplan voor onze reguliere 
klassen. 
 
In de beschrijving treft de lezer vijf verschillende onderwerpen aan. Ten eerste de inhoud van de lessen. Hierin 
wordt omschreven wat er behandeld wordt. Daarna de pedagogische achtergronden en doelen. Hier gaat het 
om de vraag: waarom bieden we deze inhoud aan in dit leerjaar? Vervolgens komt de werkwijze in de lessen 
aan de orde. Als vierde onderdeel gaat het om de vakinhoudelijke samenhangen van de lessen. Hier wordt 
beschreven welke relatie de inhoud heeft met lessen in andere leerjaren of zelfs met andere vakken. Als laatste 
wordt ingegaan op de toetsing en evaluatie van de lessen. Tenslotte dient vermeld te worden dat iedere sectie 
zijn eigen invulling gegeven heeft aan de opdracht. Grote verschillen in de manier van beschrijven zijn daarbij 
onvermijdelijk gebleken. 
 
Marieke Cooiman 
Procesbegeleider 
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KLAS 7        
 

OVERZICHT 
 
 

Perioden Aantal  

weken 

Thema 

Vakken    

Nederlands 1          3 Grammatica 

Nederlands 2 3 Poëzie; zelf gedichten schrijven 

Geschiedenis 1       4 Ontdekkingsreizen 

Geschiedenis 2       3 Renaissance en vaderlandse geschiedenis 

Aardrijkskunde     3  Kennis van volkeren 

Aardrijkskunde 3 Europese landen 

Wiskunde 1             3 Algebra, negatieve getallen 

Wiskunde 2             3 Vormenwereld, driehoeken en Phytagoras 

Biologie                3 Voedingsleer 

Natuurkunde        3 Mechanica 

Scheikunde          3 Verbrandingsprocessen  

Sterrenkunde 4 Ontdekking van de hemel 

Werkweek: boerderij of bosbouw 1  

Inhaalweek 0,5  

 
 
 

 
* genoemde lessen worden gegeven in twee blokuren van telkens 90min. 
 

 

 

 

Vaklessen 

 

Aantal lesuren  

per week 

Thema 

Nederlands 2  

Extra Nederlands taaluur 1 Oefenen op niveau 

Engels 3  

Duits 2  

Frans 2  

Wiskunde 2  

Rekenonderwijs 1 Oefenen van rekenvaardigheden op niveau 

Lichamelijke opvoeding 2  

Euritmie 2  

Klassikaal en Koorzang 2  

*Tekenen en schilderen  4 Scheppingsvreugde en fantasie 

* Grafisch ontwerp   

 *Houtbewerking   4 Constructies ontdekken, bewegend speelgoed 

*Textiel  4 Vorm en kleur, batik- en afbindtechniek 

*Drama   4 Improvisaties ‘sprookjes’ of ‘de verteller’ 

Klassenuren / vensteruur 3  

Huiswerkbegeleiding 8 Voor individuele leerlingen 
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KARAKTERISTIEKE ONTWIKKELING 
 
 
Als 12/13-jarige gaat het kind grenzen verkennen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. De toenemende 
gerichtheid op de wereld kent nog een zekere onbevangenheid en verwondering. Er is een grote 
nieuwsgierigheid naar de wereld waarin het leeft. De behoefte om de wereld verder te leren kennen, vooral 
vanuit een honger naar feitenkennis, is sterk aanwezig. De werkhouding is positief maar ook feitelijk en veeleer 
praktisch gericht; kwantiteit gaat boven kwaliteit. Stap voor stap ontwikkelt zich het abstracte denken, de 
leerling krijgt gevoel voor oorzaak en gevolg relaties. 
 
Leerlingen vragen om de (vertrouwde) liefdevolle autoriteit van de leraar. De leerling gedraagt zich op dezelfde 
manier in de groep, hij wil er graag bij horen maar kan zich ook door bepaald gedrag van de groep 
vervreemden.  
 
 

- Autoriteit van de leraar. 
- Belangstelling voor de wereld van nu 
- Nieuwsgierigheid 
- Praktische benadering 
- Ontdekken / uitvinden / experimenteren 
- Het ‘beeld’ werkt nog sterk op de leerling in. 
- Begrip voor oorzaak en gevolg 
- Eigen (oefen)weg gaan, binnen veilige, vaste kaders. 
- Eigen weg leren bepalen. 
- Het gevoelsleven is open en naar buiten gericht 
- Gevoelsleven is nog speels en onschuldig 
- De wil is nog ongericht en onbewust. 
- Wil is aan te spreken via enthousiasme 
- Geven van structuur en duidelijkheid is belangrijk in aanspreken van de wil 
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PERIODEN KLAS 7 
 

NEDERLANDS 
 

Periode: Poëzie 
 

INHOUD VAN DE LESSEN:  
In deze periode staat het gedicht centraal. Er worden vooral zelf gedichten geschreven, maar daarnaast worden 
er ook gedichten gelezen en bestudeerd. De vormgeving van een gedicht komt ter sprake. 
Er wordt een eenvoudig begin gemaakt met een stukje geschiedenis van de taal. Daarna worden verschillende 
manieren van associëren behandeld en geoefend. Dan volgen de verschillende vormen van dichten, zoals: de 
elf, de haiku, en het naamdicht. 
Ook wordt er geoefend om met verschillende rijmschema’s gedichten te schrijven. 
De leraar kiest poëzie die qua inhoud en stijl net iets rijker en moeilijker is dan de kinderen zelf schrijven. Op 
deze manier worden zij steeds gevoed met goede voorbeelden.  
 
De leerlijn ziet er schematisch als volgt uit: 
1.Associëren 
2.Experimenteren met vormen: elfje, sonnet,… 
3. Kennismaking met vele soorten gedichten (stijlen): 
4. Toepassing: gedichten schrijven in verschillende stijlen 
 

Leerlingen krijgen plezier in het creatief omgaan met taal. Ze maken kennis met het beeldend karakter van 
woorden. Het gevoel wordt met het denken en willen verbonden. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Denken:  Rijmschema’s herkennen, soorten gedichten herkennen, toepassen, analyse van het gedicht. 
Voelen:   Inleven in een gedicht (klankkleur), aanvoelen van emoties die worden opgewekt door het 

gedicht 
Willen:   Een goed gedicht willen maken. Jezelf in een gedicht stoppen. 

Leerlingen schaven en slijpen aan een gedicht. Niet alles is in een keer goed. Dit betekent dat 
de leerling een extra aanspraak maakt op de wil. Het voordragen van gedichten hoort ook bij 
de wil. 
In het onzin-gedicht komen ze alle drie samen: met de kennis (denken) aan de slag, het willen  
van het schrijven aanwakkeren, ook een bepaald gevoel willen opwekken via het gedicht 
(humor).  

 
Werkvormen en activiteiten die hierbij passen:  

Muziek (song) laten horen en vanuit deze stemming een gedicht maken. Bijvoorbeeld: filmmuziek (is zonder 
tekst maar met veel gevoel/sfeer). 
Tijdens het luisteren van een muziekstuk schrijven de leerlingen een tiental woorden op die het stuk bij ze 
oproept. Deze woorden kunnen gebruikt worden om inhoudelijk een gedicht te schrijven (woordweb). 
De klas zelf een dichtbundel laten samenstellen. Iedereen brengt zijn 10 favoriete gedichten mee of wordt 
aangespoord om tien mooie gedichten te verzamelen. Daarmee wordt een persoonlijke bloemlezing gemaakt. 
Dit zet leerlingen echt aan om de verbinding met poëzie te maken. 
 
Leerlingen per twee een gedicht laten maken. 
Combinatie met periode grammatica: gedicht laten maken waarbij het bewustzijn van de zinsbouw in het 
taalgebruik wordt uitgelicht. Poëzie is spelen/bewerken van taal, waardoor een bijzondere of nieuwe lezing 
ontstaat. Bv. In plaats van steeds met ond. +pv enz. te laten beginnen; bewust leerlingen aan de slag laten gaan 
met andere grammaticale zinscomposities.  
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Vormgedichten: gedichten schrijven in een figuratieve vorm: gedicht over de zon (in het geel), over verdriet 
(tekst in traanvormen), 
 
Werken met beelden (bv. Een pakkende foto): wat zie je, wat gebeurt hier? Wat denk/voel je bij dit beeld. 
maak hierover een gedicht. Eventueel na aansturing om wat woorden op te schrijven die de leerling associeert 
met het beeld (woordweb). 
 
Andere zintuigprikkels als start voor een gedicht: bv. Geur – associaties hierbij – kunnen aanleiding zijn voor 
een gedicht. 
Lezen, bespreken en maken van gedichten. Er kan een poster worden gemaakt van een gedicht, boekverslag 
maken, gedichten voordragen, gedichtenbundel maken. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De poëzieperiode wordt meestal in het begin van het schooljaar gegeven. Daarna komt poëzie met enige 
regelmaat terug in de vaklessen: elk blok in de methode eindigt met een paragraaf poëzie. Daarnaast krijgen 
gedichten ook een plek in de andere periodes, vaak worden deze ook gereciteerd. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het schrift en de gemaakte werkstukken worden beoordeeld. Een proefwerk over de verschillende 
dichtvormen kan worden gegeven.  
 
 
 
 
 

NEDERLANDS 
 

Periode: Grammatica 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  

In deze periode staat de zinsontleding centraal. Stap voor stap wordt als het ware de ‘kapstok’ van de taal 
aangereikt. Leerlingen leren dat iets wat ze als moeilijk ervaren terug te brengen tot een serie handelingen 
volgens een bepaald stramien: abstractie. 
Elke dag van de periode wordt een stap genoemd, uitgelegd en vervolgens gaan de leerlingen ermee oefenen. 
De volgorde is: 

• Persoonsvorm 

• Werkwoordelijk gezegde 

• Onderwerp  

• Zin in zinsdelen verdelen 

• Lijdend voorwerp 

• Meewerkend voorwerp 

• Naamwoordelijk gezegde (zeer eenvoudig houden!)  

• Bijwoordelijke bepaling 

• Bijvoeglijke bepaling 
 
Het oefenen kan op verschillende manieren: klassiek zinsontleden (de leerlingen krijgen een serie zinnen die ze 
schriftelijk moeten ontleden); kwartetten; zinsdelen uitbeelden; onzin-zinnen maken en ontleden; zinsdelen 
losknippen, door elkaar husselen en ontleden. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Grammatica is goed voor het ontwikkelen van het denken en het vormt het analytisch vermogen. Het is een 
noodzakelijk onderdeel voor het leren van de moderne vreemde talen. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Denken:  grammatica is bij uitstek een denkproces (de materie en de termen zijn best abstract) 
Voelen:   kun je voelen met grammatica? Je kunt het taalgevoel van de leerlingen aanspreken. Ook kun 

je proberen je eigen enthousiasme op de leerlingen over te brengen. 
Willen:   het willen begrijpen/snappen, via een spelvorm kan de wil aangewakkerd worden. 

Succeservaringen proberen uit te lokken bij de leerling (hé, ik snap het/kan het). 
 

Uitdaging: hoe kun je anders oefenen met deze stof, dan door het droog en puur ontleden in de klas van 
oefenzinnen? Het probleem is dat drie weken periode grammatica dan erg eenzijdig wordt. Er is gebrek aan 
verlevendiging van de lesstof. 
 
Kwartet om het meewerkend voorwerp te vinden.  
 
www.nederlandswebsite.nl: hier kan je met de klas digitaal oefenen in de klas. Reserveer een keer de 
minilaptops en laat de leerlingen zichzelf toetsen. 
 
www.cambiumned.nl: een vergelijkbare site om te oefenen in de klas. 
 
Spel: Groepjes van 4 leerlingen, iedere leerling heeft een nummer (van 1, 2, 3, 4): rotonde van leerlingen die elk 
aan elkaar uitleggen hoe je de pv, ond, lv, meew; vw vindt. 
 
Groepjes van 3, 4, 5 kinderen maken heel eenvoudige zinnen: pv, ond, lv, meew.vw,…eventueel later ook bijw. 
bep./bijv. bep. 
De leerlingen beelden de zin uit – de rest van de klas gaat de betekenis van de zinsdelen raden, waardoor 
uiteindelijk de hele zin bekend wordt. 
 
Losse woorden aanbieden op papiertjes – de leerlingen maken goed klinkende zinnen (is best moeilijk). 
 
Je schrijft 5 zinnen op het bord. Groep 1 doet zin 1. Ze ontleden deze zin in zijn geheel, als leerkracht controleer 
je de juistheid. Dan gaat de zin, verknipt in zinsdelen in een potje. Groep 2 doet zin 2,… Elke leerling trekt een 
lootje (zinsdeel). Elke leerling moet vertellen wat voor zinsdeel het is. 
 
Woordsoorten: beschrijf je kamer met zo veel mogelijk bijv. naamwoorden. Maak een zo lang mogelijke zin 
met bijwoordelijke bepalingen,…  Schrijf een verhaal waarin enkel een pv en ond mag. Later mag er ook een lv. 
in. …(Schrijfopdracht a.d.h.v. bepaalde woordsoorten die je wilt oefenen). 
 
Spel: met de billetjes bloot  
 
Spreekwoorden of gezegdes leren en uittekenen. bv. Het vuur uit je sloffen lopen – maak hiervan een tekening. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

Deze periode hangt op een bepaalde manier samen met wiskunde: taal wordt teruggebracht tot een reeks 
handelingen die in een vaste volgorde uitgevoerd moeten worden. 
Daarnaast komt zinsontleden in de methode Nederlands elk blok terug. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN        

De periode wordt afgesloten door middel van een toets, waarin naar de theorie wordt gevraagd en leerlingen 
moeten laten zien dat ze deze kunnen toepassen. 
Ook het schrift wordt beoordeeld.
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GESCHIEDENIS 
 

Periode: Ontdekkingsreizen 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Ontdekkingsreizen staan centraal. De ontdekkingsreizigers laten de bekende wereld en grenzen los en gaan op 
zoek naar wat er achter die grenzen is. Het tot dan toe vertrouwde wereldbeeld wordt min of meer op de kop 
gezet. Achter de horizon verschijnen steeds weer nieuwe mogelijkheden. De beleving, de moed en het 
doorzettingsvermogen van de ontdekkingsreiziger wordt invoelbaar gemaakt. Dit gaat van het doorzetten van 
grote ideeën en idealen tot aan het ten ondergaan aan bedreigende ziektes. Behandeld wordt: het verkennen 
van de kust van Afrika, het overschrijden van de evenaar. De zoektocht van een snellere route naar India. De 
ontdekking van Amerika, de eerste reis om de wereld. Daarnaast worden er diverse biografieën en reizen van 
ontdekkingsreizigers behandeld.  
Door verhalen over onder anderen Vasco da Gama, Columbus en Magelhaes worden de angsten en de gevaren 
van het leven op zee beleefbaar evenals de moed van de mensen om hun horizon te verbreden.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Leerlingen stappen zelf uit de vertrouwde context, en stappen in een nieuwe fase. De zevende klasser is 
nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen. Er is een grote interesse in de wereld en in het verbreden van hun eigen 
horizon. De zevende klasser moet moed opbrengen om zijn eigen nieuwe wereld te verkennen. Om deze reden 
geniet het de voorkeur om met deze periode te beginnen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt geleerd hoe je de lesstof weergeeft in het periodeschrift. Tekenopdrachten aan de hand van het 
vertelde verhaal. Opdrachten Vakinhoudelijke samenhangen van de lessend met het meebeleven van de 
ontdekkingsreizen; het verplaatsen in de wereld van de ontdekkingsreizigers.  
 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS 
 

Periode: Renaissance en vaderlandse geschiedenis 
 
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Na de Middeleeuwen ontwikkelt de mens zich tot een steeds meer zelfstandig denkend individu. De 
vanzelfsprekende ordening die in de Middeleeuwen aanwezig was ondergaat een grote verandering. Aan het 
begin van de periode wordt er teruggeblikt naar de Middeleeuwen. Er wordt gekeken naar de veranderingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van de kunst, geneeskunst, godsdienst en wetenschap. Behandeld kunnen worden; 
kruistochten en de islam, Maarten Luther en bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. Dit vloeit over in het behandelen 
van de Nederlandse opstand en het ontstaan van Nederland in zijn huidige vorm.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Ook hier zien we het loslaten van de oude structuren die tot nu toe vanzelfsprekend waren voor de leerlingen. 
Leerlingen ontwikkelen bewustzijn voor de mogelijkheden om zelfstandig te denken en dat zaken kunnen 
veranderen. Er komt een bewustwording van de individualiteit. Daarnaast ontstaat er bewustzijn en een 
duidelijk beeld dat het land waarin zij nu leven een oorsprong vindt in het verleden.  
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AARDRIJKSKUNDE 
 
 

Periode: kennis van volkeren 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de periode volkenkunde worden traditionele volkengroepen van landen met hun karakteristieken, gebruiken 
en religie besproken. Het dagelijks leven komt aan bod en aspecten zoals kleding, opvoeding en kunst. Er wordt 
gekeken naar de oorsprong en naar de ontwikkeling van groepen en zo mogelijk wordt dit doorgetrokken naar 
de huidige tijd. Volkeren die traditioneel aan bod komen zijn: de Inuit, Indianen en Chinezen.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Leerlingen leren om v oor hen vanzelfsprekende zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Wanneer 
omstandigheden en waarden en normen anders zijn ontstaat een andere maatschappij. Andere kwaliteiten 
kunnen zich bij de mensen ontwikkelen.  
 

WEKWIJZE IN DE LESSEN 

Lesstofverwerking in eigen schrift. Werken met atlassen en kaarten. Presentatie van zelfgekozen thema. 
Tekenen van kaarten. Maken van voorwerpen passend bij het volk. Tekenopdrachten.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Eindproefwerk, schrift beoordeling, beoordeling presentatie.  
 
 
 
 
 

AARDRIJKSKUNDE 
 

Periode: Europese landen en volkeren 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode wordt er gekeken naar de fysische en sociale geografie van uiteenlopende Europese landen. Er 
wordt gekeken naar de verbanden tussen mens en omgeving. Vanuit de fysische geografie worden onder 
andere behandeld: Klimaat, landschap, ligging, grondstoffen.  
Vanuit de sociale geografie worden onder andere behandeld: dagelijks leven, economische omstandigheden, 
geloof, huizenbouw, tradities en voeding. De plaatsbepaling wordt geoefend, net als de topografie.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De zevende klasser wordt zich bewust van de invloed van de omgeving op het dagelijkse leven hier in 
Nederland, maar ook op het dagelijks leven in  andere landen. Hij krijgt gevoel voor samenhang, oorzaak en 
gevolg. Hij krijgt oog voor de verschillen en hun oorsprong. Ook deze periode sluit goed aan bij de steeds 
grotere interesse voor de wereld. De leerling leert zaken zien vanuit een ander perspectief.  
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WISKUNDE 
 

Periode: Vormenwereld, driehoeken en Pythagoras 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

Ontdekken, uitvinden, revolutie.  
Eigen weg bepalen. 
Begrip voor oorzaak en gevolg. 
Eigen oefenweg gaan, binnen veilige, vaste kaders. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

De cirkel + kenmerken 
Definitie van de raaklijn 
Verschillende soorten hoeken 
De driehoeken en hun kenmerken 
De vierhoeken en hun kenmerken 
De basisconstructies 
Definities van de hoogtelijn, de zwaartelijn, de bissectrice 
Complement en supplement 
Evenwijdige lijnen en snijdende lijnen 
F-hoeken en Z-hoeken 
(stelling van Pythagoras) 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De meetkunde gaat verder op de weg die in de zesde klas al is ingezet. 
De technieken waar in de zesde klas al een aanzet voor gegeven is worden uitgebreid. De oriëntatie in de 
ruimte en het ontdekken van de verbinding tussen schoonheid en exactheid worden bevorderd. 
Voor het eerst gaat het ontdekken en bewijzen van diverse stellingen een rol spelen. Dit sluit aan bij de 
ontwikkelingsfase van de zevende klasser: het ontdekken van nieuwe werelden en wetmatigheden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In deze periode is het meestal de docent die aantekeningen geeft, voorbeelden geeft, constructies maakt op 
het bord. 
De leerlingen werken zeer veel praktisch en oefenen zich in het systematisch en zorgvuldig tekenen van de 
diverse constructies. Zowel in het periodeschrift als op werkbladen.  
Dit gebeurt zowel individueel als in tweetallen/ groepjes. De leerlingen die al meer bedreven zijn, 
ondersteunen de leerlingen die nog hulp nodig hebben.  
 
In driehoeken worden de constructies van de bijzondere lijnen geoefend. Hierbij worden ingeschreven en 
omgeschreven cirkels getekend. 

• bissectrice 

• hoogtelijn 

• zwaartelijn 

• middelloodlijn 
 
De congruentie van driehoeken wordt behandeld, de leerlingen moeten deze kunnen vaststellen en uit 
voorschriften driehoeken kunnen construeren met behulp van de congruentiegevallen ZZZ, ZHZ, ZHH, HZH en 
ZZR. 
Eigenschappen van hoeken bij twee evenwijdige lijnen gesneden door een derde lijn. Hierbij hoort het bewijs 
van de stelling: De som van de hoeken van een driehoek is gelijk aan een gestrekte hoek.  
 
Verder gaat het om translaties, spiegelingen, rotaties en vermenigvuldigen van figuren t.o.v. een punt. 
Oppervlakte, omtrek en inhoud van figuren. Dit leent zich ook zeker voor het  praktisch maken met behulp van 
papier, schaar, lijm, klei  etc. 
(Stelling van Pythagoras voor de eenvoudigste driehoeken, met een oppervlakte bewijs.) 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

Meetkunde is een instrument om de schoonheid van de wereld te onthullen. 
Bij periodes als Sterrenkunde, Renaissance, Natuurkunde komen regelmatig meetkundige uitdagingen en 
wetmatigheden aan bod. 
Ook het leven en bepaalde werken van Leonardo da Vinci kunnen een prima insteek zijn om meetkundig aan de 
slag te gaan. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het is belangrijk de stof in een aantal keer te oefenen/toetsen. 
Aan het eind van de periode volgt een periodetoets.  
Zowel praktische teken/construeer opdrachten als theoretische opdrachten maken onderdeel uit van de 
toetsen. 
Het periodeschrift en de werkbladen worden beoordeeld en dienen compleet te zijn.  
Leerlingen die wat praktischer ingesteld zijn hebben zo ook een goede mogelijkheid de periode voldoende af te 
sluiten. 
 
 
 
 
 



Leerplan  klas 7 
Perioden  

  

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         16       

 

 

WISKUNDE 
 

Periode  algebra 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
1.   Negatieve getallen. 
2. Letter rekenen. 
3. Vergelijkingen. 
4. Tekenwerk. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
1. Wereld van de negatieve getallen sluit aan bij de zevende klasser: Breuk tussen  

kindertijd en voorpubertijd. Niet meer deel uitmaken van een harmonieuze   
wereld maar tegenover de wereld en de ander komen te staan. Spiegeling en zelfspiegeling. Het   
innerlijk gaat ontwaken. De negatieve getallen tegenover de positieve getallen als beeld van een 
polariteit: licht en donker, warm en koud, voor en achter, binnen en buiten.  

2. Introductie letter rekenen. Een eerste stap de abstractere wiskunde in. Het leren van   
nieuwe notaties. Onderscheidingsvermogen aanspreken, goed waarnemen en lezen. Het denken is toe 
aan nieuwe uitdagingen. 

3. De variabele, de grote onbekende. De zevende klasser beleeft onbewust nog hoeveel er onbekend is, 
waar de puber meer bewust dat gevoel ervaart en daarmee dus ook echt puber wordt, zichzelf als 
onbekend gaat beleven. 

4. Tekenwerk. Het leren hanteren van gradenboog en passer. Precies leren werken. De  
tafels en het spiegelen via meetkundige vormen. Als uitademelement. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het wat en hoe ( 1 ): 
De tijd nemen voor een introductie van het vak, van de getallenwereld, van hun relatie daarmee. Het getal 
0: historische context, waarom is dat zo bijzonder. Introductie van de negatieve getallen: Waar kom je ze 
tegen. En hoe ga je er dan mee rekenen?  
Onderscheid maken tussen de – van de bewerking en de – van de kwaliteit negatief, eventueel ook met 
kleurgebruik. Spreek in de periode consequent van negatief 5 i.p.v. min 5. 
De introductie van het rekenen met de negatieve getallen via het lopen. 
Alle bewerkingen moeten aan de orde komen. Er moet ook stevig geoefend worden, t/m opgaven als 8 –13 
½  of 5½ –9 of  –5 ⅔ – 8 of  –13 ½  . 4.  De oefenbladen bieden dan de mogelijkheid om te differentiëren en 
voor de snellere lui iets meer en lastigere breuken aan te bieden. Overigens geldt voor alle thema’s dat ze 
in de vakuren terugkomen.  

 
Het wat en hoe ( 2 ): 

Introductie via concrete voorbeelden met treinwagons, kralen aan een ketting, appelen en peren enz. 
Termen en factoren. Alle bewerkingen met letters. Zorgvuldig opbouwen ook via figuren met rechte 
hoeken en inhammen, waarvan de omtrek en de oppervlakte berekend moet worden. Oppervlakte biedt 
de mogelijkheid om het werken met enkelvoudige haakjes te doen. Oefenwerk biedt ook mogelijkheid tot 
differentiatie. Mogelijk voor de hele groep: 

–7a – 8 + 3a  – –17,  –a
2 

+ 4a + 5a
2 

– 11a,  (a
3
)

5
,
 
(2a

2
)

3
, 12a

12 
: 6a

6
, 7a.(– 11a +5 ) 

Iets lastiger is dan: –4ap +5a
2
p +10pa – 7 a

2
p of nog ingewikkelder combinaties. 

 
Het wat en hoe ( 3 ): 

• We stellen vast dat er geen tijd is om dit thema grondig in de periode te behandelen. Maar als 
puzzel/zoekopdracht valt het wel te introduceren.  

• Vanuit het zoeken en raden kun je naar de handjes/bordjes methode. Een systematische 
oplossingsmethode ( balans ) doen we niet in de periode, wel in het vakuur. 
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• Voorbeelden van opgaven die moeten kunnen:  
12 = 4a    
– a + 11   =  53 (bordje voor de – a )   
–7.( 8 – …) = –49 ( een tweetrapsraket, differentiatie of nog niet of juist wel maar dan niet in de toets?) 
2.(3a – 6) = 0 
½ . …  + 16  = 34 ( een tweetrapsraket, differentiatie of nog niet of juist wel maar dan niet in de toets?) 
k: 4 = 40 
3a + 16 = 5a ( bordje voor de 16 ) 
 

Het wat en hoe ( 4 ): 

• Afhankelijk van de voortgang en de groep. Werken met cirkels en veelhoeken en veelsterren. Werken 
met vormtekeningen en ook fysieke bewegingsoefeningen waarbij het meetkundige spiegelen als 
beeld voor de spiegeling positief/negatief te zien valt. Rekening houden met het gegeven dat je met 
vrijeschoolleerlingen te maken hebt met een meetkundeverleden en leerlingen uit een reguliere 
onderbouw die die ervaring missen. Wat is voor hen geschikt tekenwerk?  

 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Het rekenen en de getallenwereld zijn verbonden met  ritme. Tegelijkertijd beland je met het rekenen 
eigenlijk in de wereld van de doodsprocessen (verg. skelet in klas 8). Vandaar dat kinderen het via de 
ledematen en het lopen op een diepe manier kunnen opnemen, al wil dat nog niet zeggen dat ze dan 
rekenvaardig zijn.  

• In de didactiek speelt een aantal zaken een rol: Het enthousiasme benutten dat een zevende klasser 
in het algemeen nog wel heeft. Vertrouwen en veiligheid bieden. Zorgen voor ademing in de periode. 
Onderwijsleergesprek en speelse wisselwerking  zijn van belang. Oefenen en nogmaals oefenen. 
Omgaan met leerlingen die hun grenzen in dit vak tegenkomen. Differentiatie. Zelfwerkzaamheid en 
zelf ontdekken stimuleren.  
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BIOLOGIE 
 

Periode: Voedingsleer 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

  

Verteringsprocessen en voeding 

• Het maagdarm kanaal; mondholte en ik-kwaliteit; maag en gevoelsleven; darmen en onderbewuste 
levensprocessen; endeldarm als meest fysieke gebeuren; vertering as (vernietigings)proces dat de 
voedingsmiddelen ontdoet van hun eigen aard en waarvan de producten geneutraliseerd zijn, 
vloeistofkarakter krijgen; mechanische vertering/ vernietiging en chemische afbraak, het actief 
opzuigen (eigen maken) door de darmwand van de verteringsproducten; het afstand nemen van het 
niet opneembare; vertering als uiteenzettingproces (vergelijkbaar met de wijze waarop je je lesstof 
eigen maakt); tandverzorging;  

• Voedingsregels: diversiteit of eenzijdigheid; dierlijke vetten; vegetarisme en eiwitbehoefte; bij ieder 
maaltijd blad- wortel- zaad; of scherp zuur, bitter, zoet en zout; voedingsstoffen en functies; beelden 
voor de voedingsstoffen: zetmeel-aarde, eiwitten-lucht, suiker-water, vetten-vuur; gebreksziekten; 
voeding van minerale, plantaardige en dierlijke oorsprong (welke organen); voedingshygiëne; 
toevoegingen en zuiverheid;  

• Ademhalingsorganen; betekenis van hoesten, neus snuiten, wijze van ademhalen (buik, borst en 
schouderademhaling), hyperventilatie, het gezonde ritme; verkouden en longontsteking; luchtweg; 
het belang van gapen, lachen en huilen;  

• Bloedsomloop; voeding en hart- en vaatziekten; lichaamsbeweging en bloedsomloop; omgang met 
wonden; hartritme, activiteit en emoties; kleine bloedsomloop splitst in links-rechts, grote in boven-
onder;  

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• In de zevende klas brengen we de stof nog niet op analytische wijze maar vanuit beelden, niet duiken 
in de abstractie en materialisme maar behandelen vanuit de kwaliteiten; er is een sterke samenhang 
tussen de beelden van de voedingsstoffen in de scheikundeperiode. 

• We streven ernaar dat de stof heel praktisch gericht blijft, de stof staat eigenlijk in het teken van de 
‘levenskunst’; hoe kan ik op een goede wijze met mijn lichaam omgaan?; praktische regels die nog 
aansluiten bij de houding van de leerling ten opzichte van de leraar als autoriteit. 
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NATUURKUNDE 

 
Periode Mechanica 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In klas 7 komt een breed scala van natuurkundige onderwerpen aan de orde. In ieder geval worden behandeld: 
 
Mechanica: zwaartekracht en levenskracht, evenwicht, hefbomen, hefboomwet (Macht x machtarm = Last x 
lastarm) katrollen, toepassingen bij bijv. bruggen. 
We spreken voorlopig nog van gewicht, niet van massa. Dit sluit aan bij het dagelijks taalgebruik. Het verschil 
tussen massa en gewicht komt later (in 8 en 10) aan de orde. 
Licht: beeldvorming bij spiegels en camera obscura 
Geluid:  geluidsbron en trilling, frequentie en toonhoogte, amplitude en toonsterkte, klank, resonantie, 
muziekinstrumenten 
 
Als er voldoende tijd beschikbaar is (bijvoorbeeld in een 4e week), kunnen deze onderwerpen aangevuld 
worden met: 
 
Statische Elektriciteit: elektriciteit opwekken door wrijving, aantrekken en afstoten, vonken, elektriciteit 
ondergaan: menselijke ketting. De statische elektriciteit kan behandeld worden als een terugblik op de 6e 
klasstof. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

In de Vrijeschool wordt met natuurkunde begonnen in klas 6. De nadruk ligt dan op het bekend maken van de 
kinderen met vele, verschillende natuurkundige verschijnselen. Daarbij gaat het om het beleven van de 
fenomenen en het wekken van de verwondering. 
In klas 7 komen dezelfde onderwerpen opnieuw aan de orde, waarbij nu de nadruk ligt op het nauwkeurig 
waarnemen en beschrijven van het fenomeen. 
Omdat tegenwoordig de Vrijeschool veel instroom van buitenaf heeft, is ervoor gekozen om in klas 7 ook een 
aantal 6e klas onderwerpen aan de orde te stellen, mits daar in de periode ruimte voor is. 
 
De 7e klasser stelt zich nog volgzaam op en vertrouwt op de autoriteit van de docent. Er is nog veel behoefte 
om de dingen te beleven en zich dat in beelden voor te stellen. Ook is er de behoefte om de dingen samen te 
beleven, in het geheel van de groep. Binnen een geleide samenwerking die daarop is gericht, kan de leerling tot 
inzicht en beheersing komen. Daarnaast ontwikkelt zich een nieuwsgierigheid naar feiten en abstracties en 
willen de leerlingen vooral praktisch aan de slag. 
Het is daarom motiverend en leerzaam voor de leerlingen om – naast het waarnemen van 
demonstratieproeven – ook zelfstandig experimenten uit te voeren. 
Verder zal er geoefend moeten worden met de abstracte, formalistische kant van de natuurkunde. 
Het gaat er in de periode om dat de leerling een eigen verhouding zoekt tot de natuurkrachten. Dat hij de 
balans vindt tussen opgroeien en alles wat  er op de opgroeiende mens afkomt, tussen vrijheid en verplichting. 
Dat hij zichzelf ervaart als zijnde in de natuur, maar niet van de natuur. De invulling hiervan kan in een later 
stadium voor elk thema nader worden uitgewerkt. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Demonstraties (proeven die voorgedaan worden), klassikale proeven (die de docent uitvoert in samenwerking 
met de klas, waarbij enkele leerlingen (tot de hele klas) als proefpersoon optreedt), leerling-experimenten, 
stationspractica, klassikale uitleg, werkbladen, oefenen met rekenopgaven, vertelstof (biografieën van bijv. 
Edison, Daguerre, Franklin, Galvani, Volta, Eiffel en anderen). 
Het gaat in klas 7 meer om het kennismaken met en ervaren van verschijnselen dan om een cognitief begrip 
van de verklaringen. Daardoor zijn de snelle diagnose en feedback en het schriftelijk OLG niet op zijn plaats. Om 
vast te stellen wat de klas heeft begrepen en opgenomen, moeten werkvormen gezocht worden, die meer de 
nadruk op de reproductie en eventueel voorspelling en toepassing leggen. Links/Rechts-opdrachten zijn 
hiervoor meer geschikt. 
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Om de nieuwsgierigheid en leergierigheid te prikkelen, zijn Next Time Questions geschikt. Het zal echter van de 
deskundigheid van de docent afhangen hoe de volgende dag hierop wordt doorgegaan. Ook moeten geschikte 
Next Time Questions worden gevonden of geformuleerd.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het oefenen met dezelfde formule in verschillende situaties komt ook bij wiskunde voor. De natuurkunde is 
een prachtige vorm van toegepaste wiskunde. Het gebruik van bijv. negatieve getallen kan geïllustreerd 
worden aan de hand van de temperatuur gemeten op de schaal van Celsius. In de spiegelwetten komen 
meetkundige principes terug. De hefboomwerking is belangrijk als voorbereiding op een goed begrip van de 
balansmethode (gebruik van het =teken) in klas 8. 
Het waarnemen, de beleving van en verwondering over de fenomenen, komt bij alle exacte vakken voor. 
Daarbij is belangrijk dat alle exacte vakken werken vanuit de wetenschappelijke methode: vanuit de 
waarneming komt men tot kennis en gevormde theorieën worden getoetst aan de waarneming. Het gaat om 
scholing van de waarneming en van het denken. 
Het bruggen bouwen is een metafoor voor het verbinden van diverse gebieden van het leven en het 
uitwisselen van kennis en ervaring daartussen. In het bruggen bouwen op zich komt een stukje industriële 
geschiedenis aan de orde. 
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SCHEIKUNDE 
 

Periode: Verbrandingsprocessen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 
Alles moet leiden naar de chemische processen en wat daarmee samenhangt. De leerling wordt door 
kwalitatieve verwerking  tot een nieuwe verhouding tot de natuur gebracht en ontwikkeld. Daartoe beginnen 
we als eerste met stoffen die direct aan de natuur worden onttrokken. ( bv hout, haar, papier, enz.) 
Geen vragen  laten opkomen via “sensationele proeven” maar vanuit verschijnselen van alledag, zoals bv vuur, 
zullen vragen kunnen ontstaan. 
Daarna het gevoel oproepen dat de mens medevormer van natuurprocessen is. Als de mens – in laboratorium 
of in de techniek- chemie bedrijft houdt dat eigenlijk altijd een ingrijpen in het natuurlijke verloop in. 
Hij haalt er stoffen uit. Met wat dat ingrijpen bewerkstelligt kom je tot milieuprobleem. Alle dode stoffen zijn 
eigenlijk door de mens voortgebracht. 
De wereld bestaat niet uit stoffen, maar uit verschijningen – vanuit de levende natuur en de levende 
organismen. 
Het chemieonderwijs moet niet afsluiten en buitensluiten, maar moet van buiten naar binnen gaand relaties 
aantonen. Daarbij het beleven van de leerling serieus nemen en erbij betrekken. 
Niet “wetenschappelijk objectiveren” met meetinstrumenten en de indicator als het enige precieze aanprijzen.  
Van verbrandingsverschijnselen naar de oorsprong van brandbare stoffen en de voorwaarden tot verbranden. 
Verder kan het kalkbranden en de toepassing als cement behandeld worden: de metseldriehoek. En als er nog 
tijd voor over is: Het hoogovenproces en behalve ijzer andere zogenaamde zware metalen karakteriseren. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Het chemieonderwijs moet niet afsluiten en buitensluiten, maar moet van buiten naar binnen gaand relaties 
aantonen. Daarbij het beleven van de leerling serieus nemen en erbij betrekken. De chemie als een ingrijpen in 
de natuur en de natuurlijke processen ten tonele voeren, opdat geen vervreemding van de natuur kan 
ontstaan. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Geen vragen op laten komen via “sensationele proeven”maar vanuit verschijnselen van alledag, zoals 
bijvoorbeeld  “vuur”, zullen vragen kunnen ontstaan. 
Daarna de mens als medevormer van natuurprocessen laten beleven. 
Als de mens – in lab of in de techniek- chemie bedrijft houdt dat eigenlijk altijd een ingrijpen in het natuurlijke 
verloop in. 
 
VAKINHOUDELIJKE  SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

Met aardrijkskunde en natuurkunde. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
De verwerking in het periodeschrift is heel persoonlijk, al zal de leerling nog behoorlijk veel begeleiding nodig 
hebben bij een duidelijke structurering van waarneming, eventuele conclusie en verdere opmerkingen.     
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STERRENKUNDE 
 

Periode: Ontdekking van de hemel 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

De 7
e
-klasser staat midden in het ontdekken. Ondertussen zijn ze heel erg stoffelijk: ze houden elkaar constant 

in de gaten, letten erop of klasgenoten wel de juiste kleding dragen, coole laarzen en mobiele telefoons 
hebben enzovoort. Omhoog de sterrenhemel in is dan een mooie tegenhanger. Uitgaande van het standpunt 
van de mens (zenit en nadir) wordt er gewerkt aan de bewustwording van het individu: ieder mens heeft zijn 
eigen unieke standpunt (letterlijk), tegelijkertijd heeft iedereen dit, wat weer relativerend werkt en het 
gemeenschapsgevoel bewust maakt.  
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Deze periode wordt gegeven in de donkere tijd van het jaar, als het ’s avonds vroeg donker wordt, zodat de 
kinderen thuis sterren kunnen kijken. Ze raken vertrouwd met de  sterrenhemel, zoals die te zien is vanuit het 
standpunt van de mens op aarde.  
Met het zoeken naar de Poolster als beginpunt worden de circumpolaire sterren behandeld. We onderzoeken 
de baan van de sterren door de nacht en het jaar, de baan van de zon, de dierenriem, het zonnestelsel en de 
planeten.  

 
1.   Mensensfeer: zenit-nadir-standpunt 
2. Plaatsbepaling: lengte- en breedtegraden 
3. Beweging Grote Beer om Poolster 
4. Circumpolaire sterren 
5. De aarde ten opzichte van de zon 
6. Ptolemeus, Copernicus en Galilei 
7. Sterrenbewegingen 
8. De maan en haar schijngestaltes 
9. Sterrenbeelden en dierenriem 
10. Orion 
11. Bezoek sterrenwacht. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 7

e
-klasser staat midden in het ontdekken. 

De leerlingen leren eenvoudige beelden aan de hemel kennen. Ze weten hoe de baan van de aarde loopt ten 
opzichte van de zon, evenals die van de dierenriemtekens. Een aantal planeten wordt besproken. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN  

Leerlingen bewegen in de ruimte. 
Leerlingen vatten verhalen samen in hun eigen woorden. 
Leerlingen maken veel tekeningen. 
Leerlingen houden een horoscoop bij uit de kranten (knippen en plakken). 
Leerlingen brengen een afsluitend bezoek aan de sterrenwacht. 
 

VAKINHOUDELIJKE  SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

Je kunt terugblikken op de periode ontdekkingsreizen, hoe de zeelieden zich oriënteerden met behulp van de 
poolster en in de war raakten toen ze de evenaar gepasseerd waren. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het schrift wordt beoordeeld. 
Er kunnen werkstukken worden gemaakt over sterren of planeten. 
Er wordt een proefwerk gemaakt. 
Leerlingen kunnen posters maken. 
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VAKLESSEN  KLAS 7 
 

 

NEDERLANDS 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

We werken met de methode: Op nieuw niveau vmbo-tl. De leerlingen krijgen studiewijzers. 
Leerlingen die meer willen/moeten worden uitgedaagd, krijgen extra werk uit het havo/vwo-boek. 
 
Argumenteren:  In de 7

e
 besteden we hier nog geen aandacht aan, omdat we in deze leeftijdsfase de 

oordeelsvorming nog terug willen houden. 
 
Boekverslagen:  In de 7

e
 klas maken de leerlingen 3 boekverslagen. Het eerste boek mag eigen keuze 

zijn, het tweede boek komt achter uit de methode. Hier zit ook vertaald werk bij.  
Ze kiezen hun boeken in overleg met de leraar. De verslagen komen in een 
leesdossier klas 7 en 8. 

 

Spelling:   In de methode wordt aandacht besteed aan spelling. De opdrachten daarbij worden 
gemaakt. De theorie wordt geleerd voor het proefwerk.  

 
Schrijfvaardigheid: De opdrachten uit het boek worden gemaakt. Daarnaast heeft iedere leerling een 

schrijfdossier waarin extra opdrachten staan. De leraar geeft aan wanneer er aan die 
opdrachten gewerkt wordt. 

 
Spreekvaardigheid:  De leerlingen houden dit jaar een spreekbeurt. De leraar bepaalt waarover het mag 

gaan en hoe lang deze mag duren. De leerlingen lezen soms teksten voor in de klas. 
 
Grammatica:   De grammatica die in het boek staat wordt behandeld en getoetst. 
 
Handschrift:   In de huiswerkschriften wordt gelet op verzorging van het handschrift 
 
Woordenschat:   In de methode staan woordenlijsten die per blok getoetst worden. 
 

Verhalen:  In de methode staan verhalen die klassikaal gelezen worden. Daarnaast kan de leraar 
ook zelf verhalen voorlezen. 

 
Leesvaardigheid:  In de methode wordt gebruik gemaakt van verhalen bij het begrijpend lezen en tekst 

verklaren. 
 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Er is gekozen voor een methode om niet leraarafhankelijk te zijn. Het is praktisch, omdat het de mogelijkheid 
geeft om te differentiëren. Daarnaast geeft het werken uit een boek houvast en het maakt dat alle klassen 
hetzelfde doen.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 

Argumenteren:   n.v.t. 
 

Boekverslagen:   komen in het leesdossier. De leerling krijgt aan het begin van het jaar een mapje met 
daarin een voorblad en de opdrachten. Ze krijgen een beoordeling per boekverslag. 

 
Spelling:   De spellingsoefeningen uit de methode worden allemaal gemaakt. De leraar geeft 

soms so’s of dictees.  
 



Leerplan   klas 7              
  Vaklessen 

                                   

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         24       

 

Schrijfvaardigheid:  De methodeoefeningen komen in het schrift. De schrijfdossier opdrachten komen in 
het schrijfdossier. De opdrachten uit het schrijfdossier worden beoordeeld.  

 

Spreekvaardigheid:  Als de leraar spreekbeurten houdt, krijgen de leerlingen een opdrachtenblad waarop 
staat hoe lang de spreekbeurt moet duren en waaraan deze moet voldoen.  
De spreekbeurt wordt beoordeeld. 

 

Grammatica:   Klassikale uitleg en daarna individueel oefenen.  
 

Handschrift:   De leraar controleert af en toe de schriften. 
 
Woordenschat:   De leraar kan de woorden toetsen in een so. Ze worden ook getoetst in het 

proefwerk. 
 
Verhalen:   Ze worden klassikaal gelezen. De theorie wordt getoetst in het proefwerk. 
 
Leesvaardigheid:  De teksten worden klassikaal gelezen en daarna worden de teksten individueel 

gemaakt. Het nakijken gebeurt weer klassikaal. 
 

VAKINHOUDELIJKE  SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

In de 7
e
 klas krijgen de leerlingen ook periode Nederlands. Daarin wordt aandacht besteed aan de grammatica 

en aan poëzie. De grammatica heeft een samenhang met moderne vreemde talen. De poëzie komt terug in het 
leerplan van de 10

e
 klas.  

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Methodegebonden bloktoetsen worden op twee niveaus aangeboden. We toetsen de blokken op twee niveaus 
zodat de leraar inzicht krijgt in het niveau van de leerlingen. De toetsen en de correctiemodellen zijn 
gestandaardiseerd. Bij de evaluatie wordt ook gebruik gemaakt van diagnostische toetsen. 
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ENGELS 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de zevende klas besteden we veel tijd aan het leren van nieuwe woordjes en de grammatica. Het is 
belangrijk de basiskennis van de leerlingen gelijk te trekken. De volgende zaken komen aan bod: 

- voornaamwoorden, voorzetsels, lidwoorden, rangtelwoorden, meervouden en een aantal belangrijke 
werkwoorden. 

- getallen, klok kijken, de dagen van de week, de maanden, 
- de grammatica die we behandelen zijn: tegenwoordige tijd, verleden tijd, vragen en ontkenningen.  
- Om de uitspraak te bevorderen wordt elke week een tongue twisters geleerd. 

Naast woordenschat en grammatica is kennis van land en volk een steeds terugkerend onderwerp. 
Jaarfeesten, zoals Advent, Kerst, Pasen, worden ook geïntegreerd in de lessen en bieden mogelijkheden om in 
te gaan op de verschillende manieren waarop deze feesten gevierd worden in Engelstalige landen. 
De leerlingen lezen in de zevende klas één boek: Highland Rescue. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de zevende klas beginnen de leerlingen de wereld te ontdekken. Ze zijn nog in het  beginstadium. In de 
lessen behandelen we daarom thema’s die nog dicht bij de voor hen bekende kleine wereld liggen zoals:  

- meeting people (ontmoeten van mensen), neighbours (buren), hobby’s (hobby’s), feelings (gevoelens), 
en travelling (reizen). 

- Het leren van een nieuwe taal is belangrijk om de leerlingen uit de veiligheid en gangbaarheid van de 
eigen taal te breken, dit sluit aan bij de steeds groter wordende wereld.  

- De blik op de wereld en op het eigen leven wordt groter en genuanceerder door de lessen over kennis 
van land en volk. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de zevende klas wordt  alles vooral klassikaal uitgelegd. Dit vooral om de grammatica zo goed mogelijk 
duidelijk te maken. Het individueel verwerken van de stof is belangrijk maar ook het samen werken en van 
elkaar leren worden regelmatig ingezet. 
De leerlingen mogen regelmatig in tweetallen aan opdrachten uit het werkboek werken. Daarnaast  werken 
leerlingen nu een dan aan een opdracht in groepjes van drie of vier .  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

In de zevende klas is er een bepaalde volgorde waar we niet van afwijken. De leerlingen werken eerst aan hun 
woordenschat. Tegelijkertijd werken ze langzaam aan de grammatica om goede zinnen te kunnen formuleren. 
De vaardigheden worden geleidelijk geoefend en getoetst. Herhaling is daarbij van groot belang. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen krijgen iedere week een SO. Zij moeten hiervoor de woordenlijsten achterin het tekstboek leren.  
Alle hoofdstukken worden afgesloten met een proefwerk. In het proefwerk wordt zowel de woordenschat als 
de grammatica getoetst. 
Na het eerste kwartaal worden ook de vaardigheden getoetst: Luisteren, lezen en schrijven. (Toetsing van 
spreken volgt in latere jaren). 
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DUITS 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de zevende klas wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de basistaalvaardigheden: luister- en 
spreekvaardigheid, lees- en schrijfvaardigheid. Deze bouwstenen vormen de uitgangspositie voor de eerste en 
toekomstige gespreksvaardigheid van de leerlingen. De eenvoudige grondslagen  van de grammatica bieden 
steun en structuur aan de nieuw te ontdekken taal. Tot de basisvorming en de Duitse taal in de zevende klas 
behoren de volgende elementen: 

1. Opbouw van een woordenschat gemunt op de directe en persoonlijke belevingswereld en omgeving 
van de leerlingen. Hier valt te denken aan zelfstandige naamwoorden en daaraan verbonden 
lidwoorden (bepaald en/of onbepaald), vraagwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige en 
hulpwerkwoorden, getallen uitmondend in een basiswoordenschat voor de leerlingen. 

2. Opbouw van de basiskennis over de Duitse grammatica. Hier valt te denken aan de verandering of het 
verbuigen van zelfstandige/bijvoeglijke naam- en lidwoorden in verband met de naamvallen, het 
vervoegen van regelmatige en onregelmatige (sterke en zwakke) werkwoorden in de tegenwoordige 
tijd, enkelvoud en meervoud, voorzetsels, (persoonlijke) voornaamwoorden uitmondend in het 
vormen en begrijpen van eenvoudig gestructureerde zinnen door de leerlingen. 

3. Opbouw van de basiskennis over de cultuur in Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en 
Italië). Hier valt te denken aan feestdagen (Pasen, Kerst, advent), het dagelijks leven, opbouw van 
families, vakanties, eten en drinken, muziek, media (kinderboeken, kinderkranten en 
jeugdtijdschriften, korte films, televisie) uitmondend in het bewust worden van de verscheidenheid 
van Duitstalige landen ten opzichte van de eigen cultuur der leerlingen. 

4. Opbouw van de basiskennis over de bijzonderheden van de Duitse taal. Hier valt te denken aan 
fonetische en letterkundige details, uitmondend in een goede uitspraak tijdens het zelfstandig 
voorlezen, bij het mondeling en/of schriftelijk geven van antwoorden door de leerlingen. 

 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerlingen in de zevende klas hebben een belangstelling tot de ontdekking van de wereld van nu. Door een 
directe en duidelijke verbinding naar hun eigen omgeving en belevingswereld te scheppen, worden de 
leerlingen in staat gezet een projectie naar de wereld van leeftijdsgenoten in een andere cultuur te maken. De 
natuurlijke nieuwsgierigheid bij de leerlingen wordt gevoed door de praktische benadering van mens en taal in 
Duitstalige landen. Deze kenmerken van de leeftijdsfasen zijn voorwaarden voor de ontwikkeling van de doelen 
die uiteindelijk de mogelijkheid voor de leerlingen bieden hun eigen grenzen te verleggen in de omgang met 
een vreemde taal en vreemde (Duitse) landen. 
De leerling kan: 

1. De mogelijke angst overwinnen zich in een vreemde taal uit te drukken 
2. Zich en zijn persoonlijke en directe omgeving en belevingswereld beschrijven 
3. Deelnemen aan eenvoudige gesprekken met leeftijdgenoten. 
4. Eenvoudige teksten (voor)lezen en begrijpelijk weergeven 
5. Korte, persoonsgebonden teksten schrijven of mondeling weergeven. 

 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De methode, zowel tekst- als werkboek, vormen de leidraad voor de school- en thuisopdrachten voor de 
leerlingen. Omdat de leerlingen een structurele aanpak van uitleg en werken eisen, zijn de lessen voornamelijk 
vrij klassikaal opgebouwd. Naast en binnen de methode worden de onderwerpen van lessen op verschillende 
manieren aangeboden, zodat rekening wordt gehouden met verschillende leertypes onder de leerlingen. 
Gezien de mogelijke verschillen binnen klassenverband en in de groep, is het regelmatig werken in kleine 
groepen (van twee tot vier leerlingen) een deugdelijke manier om de verschillende kwaliteiten van leerlingen in 
het voordeel van iedereen te gebruiken. Verder geeft het aanbieden van Duitse teksten, vaak al bekend uit het 
Nederlands, zoals sprookjes, liedjes en gedichten, een laagdrempelig en dus gemakkelijke instap in de Duitse 
taal voor elke leerling. Deze teksten staan niet zelden in verband met de feestmomenten op school of met het 
jaargetijde. 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Duits is in eerste instantie een vreemde taal, die wel veel overeenkomsten met de Nederlandse taal heeft. Dit 
werkt voor een groot deel in het voordeel van de leerlingen. Zo is het mogelijk de inhoud en de stof van de 
lessen te koppelen aan bekende overeenkomsten, maar voornamelijk de verschillen tussen de twee talen naar 
voren te brengen. Verder vormen de banden tussen personen en onderwerpen uit de methode en de ervaren 
werkelijkheid van de leerlingen een goede basis van samenhangen met de (niet alleen Duitse en Nederlandse) 
wereld van nu. Deze verwantschap weerspiegelt zich niet alleen in het dagelijks leven, maar ook op momenten 
van jaarfeesten op en rond school. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

De verschillende elementen worden regelmatig getoetst. Dit gebeurt echter op verschillende manieren. Tijdens 
en per les wordt gekeken naar inzet en deelname van elke leerling. Dit betreft zowel de communicatieve (en/of 
interactieve) vaardigheden als ook de inhoudelijke prestaties. De  woordenschat en de kennis over de 
grammatica worden afhankelijk van de omvang van de hoofdstukken uit de gebruikte methode(s), per 
woordenlijst en/of (deel)hoofdstuk getoetst. Hierbij wordt de woordenschat nagenoeg wekelijks door middel 
van een mondelinge en/of schriftelijke overhoring en de inhoud van de (deel)hoofdstukken één tot twee keer  
per trimester getest en beoordeeld. Deze toetsmomenten en toetsvormen bieden, gezien de verschillende 
kwaliteiten van leerlingen, zowel leerling als ook leerkracht een objectief en vergelijkbaar overzicht over het 
gemiddelde vermogen van de leerling op bijna elk moment van een schooljaar. 
Om een objectieve en de verschillen in acht nemende evaluatie te kunnen geven, zijn de volgende punten wel 
erg van belang: 

1. De inhoud, de opbouw en het formaat van toetsen (en lessen) moeten rekening houden  met de 
mogelijke uitdagingen, leer- en/of gedragsproblemen van leerlingen. 

2. Toetsen moeten voorspelbaar, duidelijk en glashelder zijn. De leerlingen moeten vooraf precies weten 
wat van hen gevraagd zal worden en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. 

3. Toetsresultaten moeten objectief meetbaar zijn. 
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FRANS 
 
 
Karakterisering leeftijdsfase 

De leerlingen vragen om de liefdevolle autoriteit van de leraar.  
De leerlingen gedragen zich op dezelfde manier in de groep, zij willen er graag bij horen maar kunnen zich ook 
door bepaald gedrag van de groep vervreemden.   
De leerlingen hebben belangstelling voor en zijn nieuwsgierig naar de wereld waarin zij leven en benaderen 
deze op een praktische manier. 
De werkhouding is positief maar ook feitelijk, kwantiteit gaat boven kwaliteit. 
Er is vraag naar feitelijkheid, een eerste opzet naar abstractie. 
 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

1.De communicatieve vaardigheden:gespreksvaardigheid (GV), spreekvaardigheid(SV), luistervaardigheid (LV), 
leesvaardigheid (LeV),schrijfvaardigheid(SchrV) 
2.De culturele component: kennis van landen en volkeren waar Frans als voertaal gebruikt wordt. 
3.De taalkundige component:woordenschat, morfo-syntaxis, fonetiek 
4.Leren leren 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

1.Deelnemen aan eenvoudige gesprekken(GV); eenvoudige vragen beantwoorden en/of iets vertellen(SV); 
eenvoudige gesproken informatie begrijpen (LV); de informatie uit eenvoudige, geschreven teksten 
begrijpen(LeV); eenvoudige woorden, zinnen,teksten (op)schrijven(SchrV) 
 

Kortom: de leerlingen verwerven de receptieve en productieve vaardigheden die hen toelaten op eenvoudige 
wijze te functioneren in een (beperkt) aantal  die relevant zijn voor hun belangstelling en leefwereld. 
 
In klas 7 ligt het accent op de receptieve vaardigheden. 
 
2.Belangstelling voor/affiniteit met Franstalige regio’s in de wereld (taal, mensen, cultuur). 
Op de hoogte zijn van verschillen en gelijkenissen in omgangsvormen, leefgewoonten en taalgebruik. 
 
3.Het verwerven van een voor de leerlingen functionele basiswoordenschat; het verwerven van een voor de 
leerlingen functionele (basis)grammatica; vertrouwd raken met de meest essentiële Franse morfologische 
vormen en gebruiksregels; iets kunnen opzoeken in een beknopt grammaticaal overzicht en/ of woordenboek; 
bekend raken met de fonetische eigenaardigheden van de Franse taal (uitspraak, ritme, intonatie) 
 
4.Leren reflecteren over eigen werkwijze en de behaalde resultaten; ontwikkelen van leerstrategieën; inzicht 
verkrijgen in taalleerproces; medeverantwoordelijkheid ontwikkelen voor eigen leerproces. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

1.GV: dialogen, groepsgesprekjes in de klas a.d. hand van modelgesprekjes. 
SV:vraag+antwoord oefeningen; teksten navertellen/samenvatten;vragen beantwoorden en informatie 
verstrekken omtrent zichzelf,hun omgeving en leefwereld (biografie) 
LV: luisteren naar uiteenlopende luisterteksten zoals verhalen, gesprekken, reportages, interviews, reclame etc.  
Bijzondere aandacht aan fabels, chansons en poëzie! 
LeV: lezen van verschillende tekstsoorten zoals aanwijzingen, opschriften, affiches, formulieren, 
nieuwsberichten, artikels, verhalen etc. Bijzondere aandacht aan gedichten, fabels, chansons! 
SchrV: schrijven van briefjes, kaartjes, e-mails, invulformulieren etc. 
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Bijzondere aandacht aan biografie! 
Feitenkennis overdragen door middel van leesteksten/visuele en auditieve media. 
Reiservaringen uitwisselen. 
 
Methode Grandes Lignes als leidraad. 
 
Transparante didactiek, dat wil zeggen: praten over doel, inhouden, werkwijze en evaluatie van de concrete 
lesactiviteiten. 
Aanleren, toepassen en evalueren van leerstrategieën 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Toetsen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
De verhouding tussen taalkundige kennis (lexicon, morfo-syntaxis,fonetiek) en de communicatieve  
vaardigheden is idealiter 40%- 60% 
 Toetsen moeten voorspelbaar, duidelijk en glashelder zijn.De leerlingen moeten vooraf precies weten wat van 
hen gevraagd zal worden en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. 
 Toetsresultaten moeten objectief meetbaar zijn. 
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WISKUNDE 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Er wordt gewerkt met de methode ‘Netwerk deel 1, havo/vwo. 

 
Tot de herfstvakantie behandelen we de volgende onderwerpen:   

deelbaarheidskenmerken 
machten 
priemgetallen 
ontbinden in factoren  

 
Daarna komen aan de beurt:  

grafieken 
tabellen 
formules 
variabelen  
negatieve getallen 
verhoudingen 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGONDEN EN DOELEN 
De negatieve getallen sluit aan bij de zevende klasser: Breuk tussen         
kindertijd en voorpubertijd. Niet meer deel uitmaken van een harmonieuze   
wereld maar tegenover de wereld en de ander komen te staan. 
Formules en variabelen. Een eerste stap de abstractere wiskunde in. Het leren van nieuwe notaties. 
Onderscheidingsvermogen aanspreken, goed waarnemen en lezen. Het denken is toe aan nieuwe 
uitdagingen. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt uit het boek gewerkt. Afwisselend is er instructie en zelfstandig werk. Er wordt gestimuleerd, dat 
leerlingen elkaar helpen in tweetallen en afhankelijk van het onderwerp in groepjes. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Samenhang met natuurkunde (Balans,vergelijkingen). 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Ieder hoofdstuk is verdeeld in 4 kernen. Na kern 2 is er een schriftelijke overhoring. 
Na kern 4 volgt een proefwerk met waarbij alle leerstof van het betreffende hoofdstuk wordt getoetst. 
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 

Terugslagspelen 

Volleybal 

- kunnen uitvoeren van de basistechnieken 
o bht. vw onder druk kunnen spelen, samenspelend zowel als aanvallend 
o oat. in oefenvorm (geen speldruk) technisch redelijk kunnen uitvoeren 
o os. onder druk op klein veld (3x3, 4x4) kunnen uitvoeren 

- ontwikkeling van benodigde basismotorische eigenschappen 

- kennen van de basisspelregels tot en met 4x4 spel 
o scheidsrechtertekens: 

� “in” 
� “uit” 
� “toestemming opslag” 
� “welk ploeg opslag” 
� “2x raken” 
� “4x spelen” 
� schoolregel “schoppen en koppen” 

- van “met” elkaar spelen naar “tegen” elkaar spelen 

- kunnen uitvoeren van oefenspelvormen (2x2 (1-1) en 3x3 (2-1)) en een begin maken met 4x4 (1-2-1) 
 
Badminton 

- kunnen uitvoeren van de basistechnieken oefen(spel)vormen 
o “shakehandsgreep” 
o onderhandse aangeefslag (oha.) 
o forehand-clear (fh-clear) 
o forehand-drop (fh-drop) 
o forehand-lob (fh-lob) 
o backhand-lob (bh-lob) 

- ontwikkeling van benodigde basismotorische eigenschappen 

- kennen van de basisspelregels enkelspel zoals verwoord op de laatste 2 pagina’s en de volgende 
scheidsrechtertekens: 

� “in” 
� “uit” 
� “niet gezien” 

- van “met” elkaar spelen naar “tegen” elkaar spelen 
 
 

Slag- en loopspelen 

Volledig slagbal 
Kastiebal 
Softbal: Werpen en vangen 
 

Doelspelen 

Basketbal 

Dribbelen; hoog, laag, cross, over en reverse. 
Passen chest, bounce en overhead pass. 
Schieten; lay-up en set-shot . 
Lummelvormen. 
Spelvormen met “Man to man” verdedigen! 
Voetbal 

Grote spelvormen 
 

Hockey 

Passing en aanname. 
Lummelvormen 
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2-2, 3-3, 4-4 
Ultimate frisbee 

Vangen en werpen. 
Basisspelvorm 4-4 
Rugby 

Tackelen 
oefenspelvormen 
 

Atletiek 

Verspringen: ll. kunnen vanuit korte aanloop verspringen. Juiste afzet en landing. 
Hoogspringen: ll. kunnen vanuit een 3 en 5 pas aanloop een fosbury flop springen. 
Kogelstoten: ll. kunnen stoten vanuit stand en vanuit een draai. Met juiste techniek. Weten regels voor 
veiligheid. 
Speerwerpen: ll. kunnen vanuit een kleine aanloop met een vortexbal gooien. 
Loopnummers: ll. kunnen starten vanuit startblokken, 60m sprinten, 200m horde lopen, estafette lopen met 
een 4-tal. Duurloop van 4 km. Conditie testen (shuttle –run test) 
 

Turnen 

Springen 

rechtstandig springen in mini-tramp 
spreidsprong over bok (springplank) 
spreidsprong kast 4/5/6 delen 
hurkwendsprong over brede kast 
zweefrol op (verhoogd) schuin vlak 
koprol verhoogd vlak 
salto op schuin vlak 
dievensprong 
hurksprong over brede kast 
hurksprong over paard 
Balanceren 

handstand muur 
omgekeerde hang 
vouwhang ringen 
balanceren op de balk met afsprong 
acrogym periode 
kopstand muur 
Rollen 

koprol voorover 
zweefrol 
rollen achterover 
Draaien 

radslag 
Arabier 
bortswaarts om burg, rekstok 
ondersprong 
Zwaaien 

strekhang touwen 
strekhang met afsprong achter ringen 
schommelen trapeze 
schommelen touwen 
steunzwaaien trapeze 
steunzwaaien in de brug 
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Zelfverdediging 

Stoeispelen 

- Staande stoeispelen: Kinderen spelen staand verschillende spelletjes waarbij zij elkaar uit balans 
proberen te brengen. Dit kunnen zij doen door middel van duwen en trekken. 

- Stoeispelen op de grond: Kinderen spelen verschillende stoei spelen op de grond.  

- Houdgrepen en bevrijdingen: Kinderen zullen doormiddel van het keren en kantelen houdgrepen leren 
aanleggen en zichzelf hieruit gaan bevrijden. De houdgrepen die gebruikt zullen worden zijn: Yoko shio 

gatame, Kesa gatame, tate shio gatame 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Terugslagspelen 

Denken: 
De leerling komt  in aanraking met nieuwe sporten en spelen.(volleybal en badminton) 
De leerling kent regels van het spel volleybal/badminton en kan ze toepassen in het spel 
Voelen: 

De leerling voelt de wetmatigheden om het spel opgang te houden. 
Willen: 

De leerling wordt nieuwsgierig gemaakt om te willen spelen. . 
De leerling wil terugspelen en scoren. 
 
Slag- en loopspelen 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met een nieuwe sport en de daarbij horende attributen als handschoen, softbal, 
honken en knuppel. 
De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van de basis van het softbal spel en kan ze toepassen in het 
spel. 
Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn voor het scoren en uitmaken binnen het softbal spel. 
De leerling voelt aan in welke positie hij/ zij het best tot zijn recht komt binnen het spel. 
De leerling voelt aan wanneer hij/  zij moet slaan op een aangegooide bal. 
Willen: 

De leerling wil binnen komen zonder uit te gaan. 
De leerling wil de bal goed verwerken om zo snel mogelijk tot een actie over te gaan. 
De leerling wil samenspelen om tot een goede actie te komen. 
 
Doelspelen 

 

Denken: 

De leerling komen in aanraking met nieuwe sporten en spelen. 
De leerling kent bijbehorende nieuwe regels en kan ze toepassen om een spel lopend te houden en mogelijk 
zelfs tot winst te komen. 
Voelen: 

De leerling voelt wat er van hem wordt verwacht in het spel. 
De leerling weet wie is goed en wie niet en weet dit toe te passen in een spel. 
De leerling voelt aan waar zijn eigen grens ligt en begrijpt dat samenspel nuttiger kan zijn, dan individuele 
opties. 
Willen: 

De leerling heeft een van binnenuit gedreven impuls om te willen spelen. 
De leerling wordt (nog) niet belemmerd door de wetenschap van de kunde en opmerkingen van klasgenoten 
onderling, hierdoor kan de leerling vrijuit bewegen. 
 
Atletiek 

Denken: 

De leerling leert  de basisregels, materiaalkennis (startblokken, hordes, vortex-ballen en hoogspring-installatie) 
en meest gebruikte technieken van de aangeboden onderdelen. 
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Voelen: 
De leerling ervaart de confrontatie met de basiselementen en het eigen lichaam in verband met ‘hoger’, 
‘verder’ en ‘sneller’. 
Willen: 

De leerling kan de wil zich te verbeteren uitstekend tonen door de metingen bij de diverse onderdelen. 
 
Turnen 

Denken: 

De leerling komt  in aanraking met de sport turnen de daarbij behorende  materialen en de omgang hier mee 
(mini-tramp, dikkemat, langemat, reuterplank, ringen, rekstok, kast, bok, brug) 
De leerling kent regels met betrekking van tot de veiligheid. 
De leerling kent de basistechnieken. 
Voelen: 

De leerling voelt dat hij volledig afhankelijk is van zijn eigenlichaam in verhouding tot het materiaal waar hij 
mee aan het werk moet en de bewegingen die hij moet maken.  
Willen: 

De leerling wordt nieuwsgierig gemaakt om bepaalde nieuwe bewegingen over of op een bepaald toestel 
onder de knie te krijgen. . 
 
Zelfverdediging 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met stoeispelen, de technieken en de regels. 
De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van een aantal simpele stoeivormen. 
Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn om zijn tegenstander uit balans te brengen. 
De leerling voelt aan waar zijn/ haar kwaliteiten liggen binnen de stoeispelen. 
De leerling voelt aan wanneer hij/ zij moet stoppen. 
Willen: 

De leerling wil zijn/ haar tegenstander uit balans brengen. 
De leerling wil de technieken gebruiken die worden aangeleerd. 
De leerling wil dit in een veilige situatie doen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 

Terugslagspelen 

Slag- en loopspelen 

Doelspelen 

Atletiek 

Turnen 

Zelfverdediging 

 

Klassikaal  
Werken in groepjes ( actief en zelfstandig leren) 
Werken in niveaus 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het domein muziek en bewegen zal minder aandacht krijgen, omdat het terug komt in het vak euritmie.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
We kijken vooral naar het bewegingsproces (inzet, deelname) tijdens de lessen. Maar ook zijn er toets 
momenten waarbij leerlingen laten zien wat ze geoefend hebben. Om de 8 weken zijn er toetsmomenten. 
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AMBACHTELIJKE EN KUNSTZINNIGE VAKKEN  KLAS 7 
 

 

EURITMIE 
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
1. Vijf – zeven- ( en evt. meer-) sterren. Het pentagram wordt wel gezien als geometrische weerspiegeling 

van de mens en het menselijke. Het getal 5 speelt daarin een belangrijke rol maar nog wezenlijker zijn de 
verhoudingen; deze leggen de grondslag voor de “gulden snede”. Op basis van deze verhoudingen werden 
onder andere de kathedralen gebouwd. Je vindt ze ook terug in de muzikale intervallen. 

2. Halleluiah of de kroontjesvorm; een pedagogische, stille vorm. De leerlingen leren om stil samen te 
bewegen. Dat doen zij door te leren luisteren naar het geheel en zich daarin te voegen; wanneer het 
helemaal stil is, wordt de volgende vorm ingezet. 

3. Tweestemmigheid. Wanneer je tweestemmigheid leert beluisteren, oefen je concentratie, en luisteren. 
Zaken die bij de cognitieve vakken uitstekend van pas komen.  

4. Alfabet - en toongebaren. Door deze basisgebaren krijgen de leerlingen gereedschap om de volgende jaren 
zelfstandiger te werken. 

 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
1. Ruimtelijke oriëntatie/inzicht. De zevende klas is het begin van een nieuwe school cyclus. Het zijn de 

jongste leerlingen van de school en voor velen is het een zoektocht naar nieuwe wegen. Deze komen de 
leerlingen tegen in  de eerste maanden in dit vak bij de geometrische figuren. 

2. Sociaal vormende oefening. Ook de klas is een nieuw te vormen sociale structuur. De euritmie werkt 
daarin ondersteunend en vormend. 

3. Het onderscheiden van verschillende melodieën in een muziekstuk. Door in het luisteren te leren 
differentiëren wordt de interesse gewekt voor wat er te beluisteren valt. 

4. Individuele presentatie/ontwikkeling van zelfvertrouwen. Door alleen voor de groep te gaan staan en te 
presenteren wat er geleerd werd, groeit het zelfvertrouwen en daarmee het vertrouwen in de groep. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 
1. Verplaatsen van geometrisch figuur, uit jezelf in de ruimte en terug. Via de vier ledematen en het hoofd 

wordt het pentagram geleerd, getekend en gedaan. Alleen en in vijf-, tien- of vijftientallen. Wanneer deze 
gekend en gekund is, wordt er middels dezelfde methode de zevenster (en eventueel alle oneven sterren) 
geleerd. Het systeem wordt geanalyseerd en herkend; dit is in dit vak  eerste “abstractie”. Het centrale 
thema van de bovenbouw.   

2. Vanuit eigen gevoel leren initiëren van beweging en deze afstemmen op de groep.  
3. Vanuit het geheel onderscheiden van twee stemmen, waarna deze apart met beweging voor maat ritme 

en melodie, bestudeerd worden om ze uiteindelijk weer samen te voegen in beweging gebaar en vorm. 
4. Leren door imiteren, dan met elkaar spelend opnieuw ontdekken, om uiteindelijk in kleinere groepjes 

woorden en beelden te combineren in gebaar en beweging. 
5. Middels groepsgesprek kunnen de leerlingen zelf beelden zoeken bij de alfabetgebaren.    

 Ook  kunnen ze voorstellen doen voor variaties bij het lopen van een muziekvorm.   
 Eén kind mag bijvoorbeeld voor de klas een tonenorkest dirigeren. Of: eventueel opdrachten geven voor 
het bewegen van een bepaalde muzikale dynamiek. 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

1. De zevende klas is het begin van een nieuwe school cyclus. Het zijn de jongste leerlingen van de school en 
voor velen is het een zoektocht naar nieuwe wegen. Deze komen de leerlingen tegen in de eerste 
maanden bij dit vak bij de geometrische figuren.  Samenhang met het vak wiskunde. 

2. In de zevende klas wordt de groep opnieuw gevormd. Deze nieuwe sociale structuur wordt door beweging 
en in de kring verkend en gekend; er is plaats voor iedereen en ieder heeft zijn eigen vermogen mee 
gebracht, dat gezien en erkend mag worden. Een aantal leerlingen heeft op de basisschool euritmie gehad, 
wat de hele klas kan steunen. 
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3. De eerste muzikale euritmische elementen houden verband met het vak muziek. 
4. Het werken met gedichten en prozateksten heeft een link met het vak Nederlands.  
5. In de 7

e
 klas wordt de euritmische basis gelegd voor de volgende jaren, waarin de leerlingen deze 

elementen steeds zelfstandiger moeten gaan hanteren.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
In alle oefeningen zijn de kinderen deel van een geheel. 
Met advent presenteren alle leerlingen zich in de stille pedagogische vorm: Halleluja. 
Mogelijk worden deze en de stervormen ook door elke leerling bij wijze van toets getekend. 
Gedurende het jaar wordt er in steeds kleine groepen gewerkt. 
Aan het einde van het schooljaar is er een individuele presentatie van toon - en alfabetgebaren. 
Beoordeeld worden: inzet en de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht, maat ritme en melodie in beweging en 

gebaar en de gebaren voor toon en woord. 
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MUZIEK 
 

Zang, koorzang en instrumentaal 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

In het vak muziek nemen we de muziekgeschiedenis als leidraad voor het leerplan. De stappen die de mens in 
de loop van de geschiedenis heeft gezet in zijn harmonische en metrische bewustzijn laten we de kinderen 
meebewegen. 
De zevende klasser bevindt zich op het breukvlak tussen Middeleeuwen en Renaissance. In die tijd ontstond 
langzamerhand vanuit de vrije ritmiek die gebaseerd was op de ademstroom de maat. Ook ontstond steeds 
meer een beleven van de harmonie. Eerst waren de stemmen vooral lineair gedacht (polyfonie), maar nu 
genoot men meer van de verticale akkoorden die ontstonden (homofonie) en de functionaliteit van de 
akkoorden. 
 
Deze gegevens weerspiegelen zich in het repertoire voor het zingen, maar ook in de ritmische opdrachten die 
worden gegeven. Daarnaast zijn de samenwerkopdrachten een manier om vanuit de verscheidenheid te komen 
tot een meer verticale eenheid. (van polyfoon naar homofoon.) 
 
De zevende klasser beleeft in zijn stem een onzekere periode; in het bijzonder de jongens. Er is sprake van een 
stembreuk waarmee in de keuze van het repertoire rekening dient te worden gehouden. De leerkracht heeft de 
taak om de leerlingen individueel, maar ingebed in het klassengeheel hierin te begeleiden en te coachen. 
 
Tot slot wordt een zevende klasser gekenmerkt door zijn enthousiasme, openheid, levendigheid en 
beweeglijkheid. Een zevende klasser beschikt over een innerlijke soevereiniteit. Jongens zijn vaak nog kleiner 
en jonger in gedrag. Meisjes lopen meestal wat voor en geven meer structuur aan bij groepswerk en kunnen 
het beter aan om verantwoordelijkheid te dragen. Een zevende klas vraagt er nog om gestuurd te worden door 
de leerkracht. 
De ledematen worden langer en vragen er om vanuit bewustzijn beheerst en gericht te worden. 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In de zevende klas komen gedurende het jaar de volgende onderwerpen aan bod: 

• De zangtechniek. De kinderen krijgen te horen hoe de stem werkt. De anatomie wordt behandeld 
(strottenhoofd, stembanden, resonantie); verschil jongens- meisjesstem, stembreuk. Ze leren wat het 
middenrif is en hoe je goed met je adem om kunt gaan tijdens het zingen. Ook wordt er gewerkt aan 
de fysieke houding die het zingen helpt. Alles spelenderwijs. 
In dit blok wordt veel gezongen. 

• Bodysounds. In vier lessen wordt er in groepjes gewerkt aan een muziekbewegingsstuk met 
bodysounds. De kinderen leren samenwerken en dat ze met hun lichaam verschillende ritmische 
geluiden kunnen maken. Ook leren ze hoe ze in een muziekstuk een eenheid kunnen aanbrengen. Dit 
blok wordt afgesloten met een groepspresentatie die beoordeeld wordt. 

• Hoorspel. In groepjes wordt aan de hand van een sprookje een hoorspel gemaakt met rollen en 
bijbehorende geluiden. Doel is het samenwerken en het bewust gebruik maken van klankkwaliteiten. 
Ook komen verschillende kleinere instrumenten en voorwerpen met verrassende klankeffecten 
voorbij. Deze opdracht wordt afgesloten met een presentatie vanachter een doek voor de rest van de 
klas. Deze presentatie wordt beoordeeld. 

• Ritmiek. Met ritmestokjes wordt een begin gemaakt met de Afrikaanse ritmiek. De tweedelige en 
driedelige maatsoort worden door elkaar gespeeld en een aantal eenvoudige Afrikaanse djembe-
ritmes wordt geoefend. Ook wordt er in de kring geklapt en gestampt; de vierkwartsmaat en de 
zesachtste maat wordt beleefd en bewust gemaakt. Voor een gezonde leseenheid wordt er in deze 
lessenserie ook aan Afrikaanse liederen gewerkt. 

• Zingen. Bovenstaande blokken worden afgewisseld met lessenseries zang, waarin vooral eenstemmige 
liederen aan bod komen, in verband met de stembreuk. Waar mogelijk met een tweede stem en 
derde stem en hier en daar een geschikte canon. 
Belangrijk is daarbij dat de leerlingen via de liederen zoveel mogelijk in aanraking komen met liederen 
uit verschillende culturen. Het beleven van en in aanraking komen met wereldmuziek maakt je tot een 
wereldburger. 
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Vanuit de muziekgeschiedenis gedacht: 
De canon is een polyfone vorm van meerstemmigheid. Ook de begeleiding vanuit een bourdonkwint was 
gebruikelijk in de middeleeuwen. Quodlibet als eerst meerstemmigheid. 
Muziek vanuit verschillende culturen past bij de zevende klas in verband met de periode ontdekkingsreizen; de 
grenzen over; nieuwsgierigheid. 
Samenwerkopdrachten om te oefenen aan verantwoordelijkheid, taakverdeling, samenwerken en het 
ontdekken van muzikale aspecten aan de hand van concrete opdrachten. 
Verder hebben we ervoor gekozen om in de zevende, achtste en negende klas te werken aan “ambachtelijke” 
vaardigheden in het vak muziek, zodat leerlingen vanaf de tiende voldoende vaardigheden en inzichten hebben 
om zelf muzikale producties te kunnen maken en evalueren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De koorlessen zullen gegeven en geleid worden door de leerkracht, maar hier en daar zou een begaafde 
leerling het koor kunnen dirigeren. Ook het begeleiden van een lied op de piano of op de gitaar is mogelijk voor 
een of meerdere kinderen. 
 
Zangtechniek: 

Via oefeningen ervaarbaar maken van zangtechniek. Komen tot afspraken en gewoontes van waaruit gezongen 
wordt. 
 

Bodysounds: 

Lessencyclus die start met een gezamenlijke les waarin de kinderen een aantal bodysounds leren kennen en 
zelf verzinnen. Ook wordt de kracht van de gezamenlijke bodysound ervaren en de kracht van de herhaling! Ze 
leren “het drumritme” en hiermee wordt elke les geopend. In de eerste les maken de kinderen de groepjes. 
Verder werken de kinderen in groepjes op verschillende plekken aan hun opdracht: 
“Maak een muziekstuk met de volgende eisen: 

• Goed begin, goed einde 

• Een meerstemmig ritme 

• Een eenstemmig ritme 

• Let op gelijkheid 

• Zorg voor een enthousiaste en leuk ogende presentatie” 
In de afsluitende les worden de resultaten gepresenteerd en ter plekke beoordeeld. De kinderen beoordelen 
elkaar en de leerkracht neemt dit mee in zijn oordeel. 
Hoorspel: 

Lessencyclus die start met een gezamenlijke les waarin de kinderen kennismaken met het fenomeen hoorspel 
naar aanleiding van een aansprekend voorbeeld op cd. Ook leren de kinderen klein instrumentarium kennen en 
daarmee geluiden te maken die gebruikt zouden kunnen worden voor een hoorspel. De eigen creativiteit wordt 
aangesproken! Groepjes worden gemaakt en verhalen worden uitgekozen. In de volgende lessen werken de 
kinderen in groepjes op verschillende plekken aan hun opdracht: 
“Maak een hoorspel met de volgende aanwijzingen: 

• Verdeel de rollen onder elkaar en zoek een passend stemgebruik. Streep in je verhaal je eigen tekst 
aan. 

• Zoek naar geluiden die jullie kunnen nabootsen. 

• Zorg ervoor dat je minimaal een stemming via muzikale elementen uitdrukt. 

• Let in je uitvoering erop dat je voldoende tijd geeft aan de luisteraar om zijn eigen beeld op te 
bouwen. 

In de laatste twee lessen worden de hoorspelen gepresenteerd en ter plekke beoordeeld. De kinderen 
beoordelen elkaar en de leerkracht neemt dit mee in zijn oordeel. 
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Ritmiek: 

• De les wordt gestart met een oefening waarin de verschillende notenwaarden aan bod komen (hele 
noot, halve noot, kwart noot, achtste noot, zestiende noot).  

• Daarna volgt een aantal Afrikaanse liederen, die in de koorzang terugkomen. 

• In de kring wordt via verschillende vormen geoefend aan de vierkwarts maat en de zesachtste maat. 

• Daarna wordt er op de grond in kleermakerszit gewerkt met de ritmestokjes. Voor- en naspel, 
afwisseling tussen twee groepen, eenstemmige ritmes, meerstemmige ritmes en andere werkvormen. 
De leerkracht heeft de leiding en instrueert. 

De verschillende notenwaarden worden ook genoteerd, evenals de vierkwarts en de zesachtste maat. Via het 
telefoonspel leren de kinderen eenvoudige ritmes uit te voeren. Ook de gepunteerde noot komt aan bod. Ook 
wordt er geoefend in het 
noteren van eenvoudige ritmes in een vierkwarts en zesachtste maat. Dit onderdeel wordt afgesloten door een 
klein toetsje. 
 

Idee: De kinderen hebben elk een klapper waarin ze hun werk en hun liederen bewaren. 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

In het vak muziek nemen we de muziekgeschiedenis als leidraad voor het leerplan. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen worden tweemaal in het jaar beoordeeld: in het kerstrapport en in het zomerrapport. Voor het 
hoorspel en de bodysoundsopdracht krijgen de kinderen een resultaat. Ook het noteren en uitvoeren van 
ritmes wordt getoetst.  Maar voor de verdere muzikale ontwikkeling, het vermogen om de ritmes goed uit te 
voeren en de vorderingen wat betreft het zingen krijgen de kinderen een geschreven beoordeling. 
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TEKENEN 
 

INHOUD VAN DE LESSEN                           

Hun kernthema is scheppingsvreugde en fantasie. Het zijn duidelijke overzichtelijke opdrachten die ruimte 
bieden voor eigen inbreng. Van belang is dat de leerling zijn werk ziet lukken en anderen zijn werk ook 
waarderen. Daarbij wordt een groot palet van opdrachten aan de leerlingen aangeboden. 
Gemend dier;  
Paradijsvogel op doek; 
Groente stilleven; 
Halloween; 
Boom met schaduw; 
Een doorkijkje; 
Beeldverhaal; 
Oerwoud; 
Berglandschap; 
Herfstkleuren en coulisselandschap. 
Bij deze opdrachten worden zeer uiteenlopende materialen gebruikt. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen willen feitelijkheid. Daarom worden de onderwerpen van uit de realiteit gekozen, zoals de boom, 
het fruit en landschap. 
Om hun eigen fantasie waarin zij gedeeltelijk nog leven te prikkelen zijn de opdrachten van een beeldverhaal, 
gemengd dier, paradijsvogel; 
Doorkijkje; oerwoud. 
Door met uiteenlopende materialen te werken leren zij hun mogelijkheden kennen van uit een praktische 
benadering. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het discriminerende vermogen ligt in de individuele begeleiding van elke leerling door de docent. Het  thema 
van de fantasieopdrachten geeft ruimte om de eigenheid te ontplooien. In deze opdracht zit een 
niveauverschil. De keuze, hoeveelheden en inspanningen van het maken van de werken geeft de leerling 
ruimte om zich op het eigen niveau te ontwikkelen.  
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

Vakoverstijgende gebieden zijn: 
Nederlands - maken van een beeldverhaal; 
Biologie – fantasievogel, gemengd dier, boom, fruit 
Aardrijkskunde – oerwoud; landschap 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Leerlingen moeten zich zelf evalueren, dat volgt middels een presentatie. Zij leren om de kwaliteiten van 
anderen te zien.  
De docent beoordeelt de leerling op:  
Techniek, 
Compositie,  
kleurenkeuze, 
Uitwerkingen, 
Ontwikkeling,  
Initiatief nemen, 
Inzet. 
Alle opdrachten worden op zich zelf beoordeeld. 
 
Uit deze beoordeling ontstaat een gemiddeld cijfer. 
 

 



Leerplan  klas 7 
  Kunstzinnige vakken             

                                   

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         41       

 

 

GRAFISCH VORMGEVEN 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Er wordt vanuit de volgende opdrachten gewerkt: 

• eigen naam natekenen in bestaande typografie 

• maken van eigen typografie 

• logo maken  

• monster maken uit 1 vrije lijn 

• visitekaartje maken voor het monster 

• illustratie maken bij een deelafbeelding 

• verpakking maken voor favoriet product 

• T-shirt print ontwerpen n.a.v. eigen lijfspreuk 

• grote poster maken n.a.v. favoriet gedicht of lied 
 
Technieken/vaardigheden: 

• onderzoeken van/leren omgaan met de materialen 

• schetsen leren maken voor het idee 

• verzorgd eindproduct leren maken 

 

PEDAGOGISCHEACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• aan de hand van gegeven opdrachten ontdekken de leerlingen het materiaal 

• het onderzoeken en ontdekken van ideeën, vormen en beelden wordt (ook door de docent) beloond; 
de leerlingen maken een begin met het ontdekken van hun eigen creativiteit en ontluikende eigen stijl 
en zijn vaak blij verrast 

• er wordt in vrijwel alle opdrachten ruim baan gegeven voor hun eigen fantasie, welke zij spelenderwijs 
leren vormgeven naar een concrete vorm bijvoorbeeld een visitekaartje of poster 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Voorafgaand aan de les staan de materialen klaar waar zij de opdracht mee kunnen maken 

• de groep krijgt plenair een opdracht met uitleg . Eventuele vragen worden beantwoord en worden de 
opdrachten stapsgewijs op het bord geschreven, zodat de leerlingen regelmatig even kunnen kijken 
wat de opdracht is 

• de leerlingen beginnen met het maken van ontwerpschetsen. Zij moeten binnen een aangegeven tijd 
drie schetsen af hebben. Regelmatig wordt aangegeven hoe ver de tijd gevorderd is en het is voor elke 
leerling haalbaar is om drie schetsen af te krijgen.  

• wanneer mogelijk maakt de leerkracht samen met de leerlingen de opdracht .  De leerlingen die het 
lastig vinden, vinden via het enthousiasme vaak een doorgang in hun eigen ontwerp/tekenproces 

• veel leerlingen zijn onzeker over hun tekenkunsten, wat maakt dat ze vastlopen in een opdracht. Er 
wordt duidelijk gemaakt dat er veel verschillende manieren van tekenen zijn, dat ik weinig mensen 
perfect kunnen tekenen, maar een eigen vorm hebben ontwikkeld. Ze worden uitgedaagd om te 
experimenteren. De leerkracht helpt, denkt, tekent, knipt en plakt met de leerlingen mee. Daarnaast 
maken zij kennis met boeken van illustratoren en/of grafisch vormgevers die een eigen, niet perfecte 
stijl laten zien. Het enthousiasme gaat als een vlammetje aan en vaak kunnen ze weer door met hun 
tekening of ontwerp.  

• wanneer de snelle en/of sterkere leerlingen ligt vervolgopdracht klaar. 
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TOETSING VAN DE LESSEN 
Evaluatie: 

• aan het eind van elke les wordt er teruggekeken op de les. De leerlingen leggen het gemaakte werk, 
onaf of af, in de vensterbank en geven op mijn aanwijzing aan welk werk zij het mooist vinden en 
waarom 

• Ik laat tips en tops geven (aan het eind van de eerste les wordt door de docent uitgelegd welke deze 
zijn) 

 
Toetsing: 

• de inzet van de leerling is van groot belang bij de beoordeling; heeft de leerling er het maximale 
uitgehaald, of had hij/zij meer gekund?  

• het proces is belangrijker dan het product, welke ontwikkeling heeft hij/zij laten zien?  

• ook de omgang en originaliteit qua gebruik van het materiaal wordt beoordeeld 
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HOUTBEWERKEN 
 

Constructies ontdekken, bewegend speelgoed 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Kennismaken met hout bewerken. 
In aansluiting op de periode Mechanica ontwerpen de leerlingen een beweegbaar stuk speelgoed. De leerling 
beleeft vreugde bij het ontdekken van wat er mogelijk is en leert de basistechnieken van het houtbewerken 
toepassen. 
 
Het maken van een speelgoed met twee bewegingen.(bv.: Waggeleend) 
Inleiding in de basisbewerkingen van houtbewerken. 
Leren kennen van de basisgereedschappen. 
Elementaire kennis van hout en de boom. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 7

e
 klasser is op ontdekkingsreis. 

Hij/Zij ontdekt een nieuwe (school) wereld. 
Op alle fronten wordt het nieuwe met enthousiasme en overgave ‘opgezogen’. 
Tegelijkertijd voelt de 7

e
 klasser in de prepubertijd zich ook onzeker. Half kind, half puber. De meisjes gaan de 

jongens vooruit, maar zijn “te groot voor de merels, te klein voor de kerels” zoals Paul van Vliet ooit zong. 
De kinderlijke fantasie en openheid voor het spel wordt gebruikt om ideeën (voor een speelgoed) om te zetten 
in oplossingen voor constructies. 
Deze hoeven nog niet technisch uitgerijpt te zijn. Nadruk ligt op de ‘Entdeckerfreude’, nog niet op de perfecte 
afwerking. 
 
DENKEN: Het oefenen om een vage voorstelling tot een bruikbare constructie om te zetten.  

Veel brainstormen, en de meest vindingrijke en uitzonderlijke oplossingen de revue laten 
passeren. Dan pas komt de vraag naar de uitvoerbaarheid. Dit proces moet alle aandacht 
krijgen. 

 
VOELEN:  Het gevoel voor schoonheid wordt aangemoedigd door keuze van het materiaal, kleur en een 

zo mooi mogelijke afwerking. 
 
WILLEN:  Leren doorzetten met hulp van enthousiasme. Het is nog niet aan de orde om grote 

weerstanden te overwinnen. Met het aanwezige enthousiasme gaat het eigenlijk vanzelf. 
Aan de andere kant moet de wil ook begrensd en gestuurd worden. 
De gereedschappen doen dat automatisch door hun ‘interne gebruiksaanwijzing’. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De werkvormen bestaan uit: 
Brainstormen 
Schetsen 
Tekening maken van de constructie. 
Hout aftekenen, zagen, raspen, vijlen, boren, hakken, schuren, lijmen en oliën. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

Er is een duidelijke link naar mechanica, (hefboom, overbrenging etc.) maar nu wordt deze concreet zelf 
bedacht en toegepast. 
Er is een verbinding met biologie en hout- en bomenkennis. 
Er is zelfs ook een verbinding met het eerste jaar werktuigbouwkunde aan de TU. Alleen daar moeten 
overeenkomende constructies niet alleen uitgevoerd maar ook berekend worden! 
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TOETSING VAN DE LESSEN 
De werkstukken worden beoordeeld op hun 
Originaliteit 
Constructie 
Het functioneren van de constructie 
De afwerking. 
 
In de lessen wordt gekeken naar inzet, ontwikkeling, resultaat en omgang met het gereedschap, werkbank en 
materiaal. 
 
De sociale omgang wordt beoordeeld in het elkaar helpen en samen opruimen. 
Aan het eind van de lessenserie wordt ieders resultaat in de groep gepresenteerd. Knelpunten en 
hoogtepunten worden genoemd. Er wordt op elkaars werk gereflecteerd.  
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TEXTIELE WERKVORMEN  
 

Vorm en kleur, batik- en afbindtechniek 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

- Batikken en met de hand naaien. 
- Het doen van een aantal oefeningen. 
- kleurencirkel d.m.v. verftechnieken met primaire kleuren. 
 
De leerlingen leren batik gereedschappen hanteren. Aan de hand van eigen schetsen wordt de techniek eigen 
gemaakt. Er worden twee werkstukken (kussentje en etui) gemaakt.  
 

Technieken/vaardigheden: 
Leren precies te werken met batikgereedschap (warme, vloeibare was). Leren van schets naar uitvoering te 
werken. Leren het met de hand maken van de stiksteek, aanhechten en afhechten. Leren werkmapje bij te 
houden en dit netjes te verzorgen.   
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN  DOELEN 
 

Sluit aan bij ontwikkelingsbehoefte: Door de techniek kom je automatisch in het doen. 
 

Denkleven:    Ontwerpen, meten = weten, techniek, organiseren (volgorde en 
 materialen), werken met hete was 

 

Gevoelsleven:    Kleur, verrassingseffect, inspiratie, resultaat, vorm 
 

Wilsleven:    Alle technieken, verfijnen, precies werken, zelfstandig werken, 
stiksteek 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Wanneer het de leerling lukt om de was op de goede plekken te krijgen ontstaat er een euforisch gevoel. De 
leerling voelt zich gesterkt door zijn eigen kunnen.  
De snellere leerling krijgt de taak de zwakkere leerling extra te helpen. Beiden komen zo tot hun recht. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met andere vakken: 

Tekenen             Kleurenleer     
Scheikunde        water in waspannetje geeft spetters 
  
TOESTING VAN DE LESSEN 
Evaluatie: 
Aan het begin van elke les wordt er teruggekeken op de vorige les. Wat hebben we gedaan, wat hebben we 
geleerd. Waar kunnen dingen anders of beter en hoe moeten we nu verder. 
 
Toetsing: 

De inzet van de leerling is van groot belang bij de beoordeling. Is het maximale bereikt, of had er meer 
uitgehaald kunnen worden. Het proces is belangrijker dan het product, welke ontwikkeling wordt duidelijk. Ook 
de omgang met het materiaal en de gereedschappen krijgt de aandacht.  
In de laatste les presenteren de leerlingen het werk aan elkaar. De leerlingen die dan klaar zijn mogen weg. 
Hierdoor hebben de leerlingen die nog wat af moeten maken hiervoor de gelegenheid en de aandacht van de 
docent. Op de manier kan iedereen de textiel les op een bevredigende manier afsluiten. 
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TONEEL 
 

Verbeelden en improvisaties 
 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

De ontdekkingsreis:           Spelen maar! 

De leerlingen kunnen in  een lege ruimte (geen decor) de volgende elementen verbeelden:  
·  De alledaagse werkelijkheid  : het wachten bij de bushalte ,de trein de lift.  
.  De fantasie : het sprookje  (vertellen en spelen met en in de groep) 
.  Dynamiek van dieren, elementen, materialen, kleuren en klanken kunnen worden herkent    
   en in beweging omgezet 
·  Personages : verschillende karakters worden verbeeld door een fysieke benadering    
   voortkomend uit de fantasie. 
·  Poëzie, muziek en schilderkunst  wordt ingezet om de leerlingen te inspireren en de  
   verschillen in dynamiek te leren ontdekken die zij later kunnen toepassen in hun spel. 
.  De ruimte en het ritme van een scene  ontdekken op de speelvloer 
·  De leerlingen kunnen zelfstandig een scene maken in een groepje, de structuur van een    
   plot herkennen en deze omzetten in beelden (tableaux) 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGONDEN EN DOELEN 
Groeien van groep naar individu: harmonie creëren door groepsopdrachten en improvisaties.  
Spelenderwijs zonder bewustzijn voor publiek fantasiewerkelijkheid ontdekken. Hierbij is veiligheid en 
vertrouwen maatgevend. Vervolgens kan het individu zich onderscheiden door meer solistisch spel. Dit is nog 
sterk ingebed in het groepsgebeuren. Bijvoorbeeld een leerling vertelt een verhaal dat door anderen gespeeld 
wordt. 
Via de oerbeelden van bijvoorbeeld sprookjes worden de leerlingen langzaam wakker voor de theatrale 
werkelijkheid. Het blijft echter bij een speelse verkenning. 
Volgens een vaste lesopbouw wordt een steeds grotere verantwoordelijkheid van de groep gevraagd in het 
zelfstandig komen tot scenes.  
In het reflecteren op elkaars werk wordt gestreefd naar een zuivere observatie. Objectiviteit is iets wat wordt 
aangeleerd.  
Het enthousiasme wordt aangewakkerd door theatrale spelletjes die uitmonden in improvisaties. Het is 
belangrijk dat leerlingen in deze leeftijdsfase spelplezier beleven en vertrouwen in zichzelf en in de groep 
hebben. 
 
Doordat de leerlingen met elkaar de ruimte en het ritme van een scene ontdekken op de speelvloer kunnen ze 
zichzelf herkennen in elkaar en soms ook juist onderscheiden.Veel oefeningen gebeuren met de hele groep 
onder leiding van de leraar. Zo wordt vertrouwen opgebouwd en de creativiteit kan gaan stromen.Er wordt een 
grote afwisseling geboden en  de leerlingen ondergaan een veelheid aan verschillende oefeningen en 
spelsituaties.  
De leraar geeft elke les in  een warming up (waarbij de leerlingen de leraar volgen)een aantal oefeningen aan . 
De verschillende speloefeningen worden gegeven vanuit  de actuele belevingswereld van de 7

e
 klasser,soms 

door muziek die uit hun werkelijkheid komt soms door thema, s die aansluiten bij hun levensfase (bijvoorbeeld 
de ontdekkingsreis) Zij verwerven belangstelling voor de wereld van nu 
De oefeningen worden gegeven vanuit een praktische benadering vanuit de verbeelding. 
De leerlingen onderzoeken hoe een ruimte verbeeld kan worden (bijvoorbeeld een reis door de ruimte/een 
ontdekkingsreiziger/het vijfkoppige monster),waardoor hun nieuwsgierigheid en ontdekkingdrang 
gestimuleerd blijft. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Tableaux  maken van stilstaande beelden om helderheid te krijgen in de structuur van 1 of meer beelden (het 
verhaal dat je wilt vertellen/spelen.) 
Vertellen (in een geleide fantasie )waarin de leraar de verteller is tot aan een verhaal dat door de spelers zelf 
vertelt en gespeeld tegelijk wordt. 
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Een spel waarbij een geheime afspraak zit die de leerlingen gedurende de les moeten uitvinden (het mafia spel) 
leent zich om groepsdynamiek te  herkennen en sociale vaardigheden aan te leren 
Het spelen van verschillende einden aan een verhaal. Verruimt de blik op verschillende mogelijkheden. 
Gebruik maken van oervormen sagen en mythen en sprookjes 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De ontdekkingsreizen (periode) De verhaalstructuur (Nederlands),  crescendo (muziek),  ritme en ruimte 
(wiskunde). 
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KLAS 8        
       
 

OVERZICHT 
 

 

Perioden Aantal weken 
 

Thema 

Vakken    

Nederlands              4 Literatuur / Stijlvormen  

Geschiedenis            3 Uitvindingen en Industriële revolutie 

Aardrijkskunde          4 Kennis van volkeren:  Ik en de wereld 

Economie                  3 Productie, consumptie en inkomen 

Wiskunde 1                  3 Vlakke meetkunde: bewijsvoering en 
construeren 

Wiskunde 2                  3 Ruimtelijke meetkunde: driedimensionale 
lichamen 

Biologie                        3 Het menselijk skelet 

Natuurkunde 1                3 Vier elementen: aarde, water, lucht, vuur 

Natuurkunde 2               3 Geluid, licht en elektriciteit 

Scheikunde                 3 Voedingsstoffen en verbrandingsstoffen 

Muziekleer 3 Muziektheorie: luisteren, ontdekken, noteren 

Werkweek: survival Ardennen 1  

Inhaalweek 0,5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* genoemde vakken worden gegeven in drie blokuren van telkens 90min. 
 

Vaklessen 

 
Aantal lesuren 

per week 
 

Thema 

Nederlands 3  

Engels 3  

Duits 2  

Frans 2  

Wiskunde 3  

Lichamelijke opvoeding 2  

Euritmie 2  

Klassikaal zang en Koorzang 2  

* Tekenen  4 Perspectief, spiegeling, lichtschaduw 

* Grafische techniek 4 Exactheid, combineren van vorm en taal 

* Houtbewerken   4 Houten doosje met deksel; houtdraaibank 

* Textiele werkvormen  4 Naaimachinetechnieken 

* Metaalbewerken  4 Koperslaan 

* Toneel 4 Typetjes, improvisatie, maskers, clownerie 

* Keukenpracticum  4 Eerste beginselen van de kookkunst 

Klassenuren / vensteruur 1  

Huiswerkbegeleiding 8 Voor individuele leerlingen 
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KARAKTERISTIEKEN ONTWIKKELING 
 
 
Dit is de eindfase van de tweede zevenjaarsperiode (7-14 jaar).  
Van kinderlijke onbevangenheid is geen sprake meer. De leerlingen zijn op weg naar zelfbewustzijn en willen op 
eigen benen staan. Hun waarnemen wordt scherper en preciezer; ze streven naar kennis en rationeel inzicht. 
Het abstracte denken is zich aan het vormen. Ze beleven genoegen aan hun ontwaakte oordeelsvermogen en 
geven graag hun mening over van alles en nog wat. Ook hun sterker wordende stemmingswisselingen duiden 
erop dat  ze de stap naar de puberteit gaan maken.  
 
De 8ste klasser zet zijn eerste schreden op weg naar zichzelf. 
De wil richt zich op beginnen, maar moet nog geholpen worden om door te zetten en af te maken.  
De leerling is onzeker, eenzaam, emotioneel in zijn oordeel, afhankelijk van stemmingen, op weg naar 
zelfbewustzijn.  
 
De groepsvorming die in klas 7 begonnen is, zet door, er ontstaan kleine groepjes, kliekjes, vaak rond een 
idolatrie als paardrijden of soaps. Er is geen sprake meer van onbevangenheid, maar de leerling weet nog niet 
hoe zij zich als mens moet gedragen. De aan/afhankelijkheid van de leraren, met name van de klassenleraar, 
wordt minder. 
 
De zoektocht van de 8

e
 klasser in steekwoorden: 

- Werkelijkheid /echtheid 
- Vorm 
- Interesse in de wereld 
- Honger naar feitenkennis. 
- Beginnende onzekerheid 
- Biografieën als middel 

 



Leerplan  klas 8 
perioden             

                                      

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         50       

 

PERIODEN  KLAS 8 
 
 

NEDERLANDS 

 

Periode: Literatuur en Stijlvormen 
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Beschrijving van taalontwikkeling – geschiedenis van de Nederlandse taal – herkennen van verschillende 
stijlfiguren, zoals hyperbool, understatement e.a. – het gebruik van synoniemen, homoniemen wordt geoefend 
- gebruik van directe en indirecte rede – verschil tussen lijdende en bedrijvende vorm – uitbreiding 
woordenschat met moeilijke woorden. Ook de verschillen tussen subjectief en objectief komen aan bod. De 
leerlingen oefenen daar ook mee. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 8

e
 klasser kan meer afstand nemen van zijn omgeving en daardoor verschillende manieren van schrijven 

gaan herkennen. Hij kan oefenen om het zelf in de praktijk te brengen en bewust te gaan hanteren. 
Zijn honger naar kennis wordt gestild door het historisch kader waarin de taal geplaatst wordt en het aanleren 
van minder gebruikte moeilijke woorden. Oefenen en laten zien wat hij kan wordt als prettig ervaren. 
De 8

e
 klasser is op zoek naar zichzelf. Door grip op de taal te krijgen kan hij ervaren hoe hij grip op zijn leven 

kan gaan krijgen. Mogelijkheden om zijn gevoelens te uiten worden hem aangereikt.   
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Dagelijks worden moeilijke woorden opgezocht en overhoord. – schrijfoefeningen – gebruik van woordenboek 
– klassikaal reciteren – voorlezen – het maken van een krant (groepswerk) 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

De taalontwikkeling wordt in verband gebracht met de onderdelen uit de periode volkenkunde. 
Schrijfopdrachten uit de verschillende periodes krijgen een bepaalde stijl mee. Hoe de ontwikkeling van de taal 
een rol speelt komt terug in de onderdrukking en de mondigheid van het volk tijdens de industriële revolutie. 
Objectieve beschrijvingen worden geoefend bij het beschrijven van natuur- en scheikundeproeven. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Iedere dag een SO van 10 moeilijke woorden 
Aan het eind een proefwerk, met een gedeelte van alle geleerde woorden 
Kennisvragen en inzichtvragen worden gegeven 
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GESCHIEDENIS 
 

Periode:  Uitvindingen en Industriële revolutie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Na het tijdperk van de Renaissance (klas 7) maken de leerlingen kennis met de periode die aan de wieg staat 
van onze huidige samenleving. De industriële revolutie in de 19

e
 eeuw staat centraal met de belangrijke 

uitvindingen uit die tijd. Behandeld worden: het verdwijnen van de huisnijverheid en de verdere 
ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van de industriële samenleving. Ook de sociale gevolgen van de 
industriële revolutie worden besproken.  
Onderwerpen die nu aan de orde komen: de aanloop naar de industriële revolutie (oorzaken) en de gevolgen 
op de maatschappij, biografieën (Edison) van ontdekkers en hun mislukkingen, de stoommachine, de 
arbeidsomstandigheden en tweedeling in de samenleving en de ontwikkelingen over dit onderwerp in 
Nederland. Om het nog dichterbij te halen wordt (de haven van) Rotterdam en de ontwikkeling/groei hiervan 
besproken. Over deze periode bestaan niet zoveel verschillen in opvatting. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen krijgen inzicht in oorzaak en gevolg. De leerlingen krijgen zicht op het functioneren van de 
samenlevingen en velen daarvan hebben hun oorsprong in de industriële revolutie. De leerling krijgt meer zicht 
op de kracht van het denken en de invloed op de maatschappij.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De stof wordt behandeld in verhalen over uitvindingen, biografieën en sociale veranderingen. Leerlingen geven 
dit weer in het schrift. Ieder kiest een eigen uitvinding waarin hij zich verdiept en kijkt ook wat voor invloed dit 
heeft gehad op de maatschappij. Hierover kan een presentatie volgen.  
 

EVALUATIE EN TOESTING 

Overhoringen, eindproefwerk, beoordeling schrift, beoordeling eigen uitvinding. 
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AARDRIJKSKUNDE 
 

Periode: Europese landen en volkeren 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode wordt er gekeken naar de fysische en sociale geografie van uiteenlopende Europese landen. Er 
wordt gekeken naar de verbanden tussen mens en omgeving. Vanuit de fysische geografie wordt onder andere 
behandeld: Klimaat, landschap, ligging, grondstoffen.  
Vanuit de sociale geografie wordt onder andere behandeld: dagelijks leven, economische omstandigheden, 
geloof, huizenbouw, tradities en voeding. De plaatsbepaling wordt geoefend, net als de topografie.   
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN 
De 8

e
 klasser wordt zich bewust van de invloed van de omgeving op het dagelijkse leven hier in Nederland, 

maar ook in andere landen. Hij krijgt gevoel voor samenhang, oorzaak en gevolg. Hij krijgt oog voor de 
verschillen en hun oorsprong. Ook deze periode sluit goed aan bij de grote interesse voor de wereld. De 
leerling krijgt oog voor zaken zien vanuit een ander perspectief.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 
Vanuit de leerkracht worden een aantal landen naar voren gehaald. De leerlingen maken aantekeningen en 
verwerken dit in het periodeschrift met diverse tekeningen. Hierin wordt getracht in ieder geval een land te 
behandelen uit het noorden en het zuiden. Hierna heeft de leerling geleerd vanuit welke blikrichting je naar 
een land kan kijken. De leerling krijgt de taak een land uit te werken en hierover een presentatie te geven. 
Week drie van de periode wordt grotendeels gevuld met presentaties van alle leerlingen. Meestal wordt er 
gekookt, passend bij het land. We werken eveneens met atlasopdrachten.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Overhoringen topografie Europa, eindproefwerk, S.O plaatsbepaling.  
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ECONOMIE 
 

Periode: Inkomen, consumptie en productie 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de periode wordt een eerste kennismaking gemaakt met de economie. Voor het eerst wordt er besproken 
en onderzocht wat er zich in het economisch leven afspeelt. Waar gaat het eigenlijk over bij het woord 
‘economie’ en welke rol heeft de leerling daar zelf in. Wat hebben ontwikkelingen als mechanisatie, 
automatisering, specialisatie en arbeidsproductiviteitsstijging (productie) voor de welvaart betekent. De 
biografie en de opvattingen van de eerste ‘economisch denker’ Adam Smith wordt behandeld. Ook het wonder 
en geheim van het ontstaan van geld en geldschepping worden behandeld. De wens naar feitenkennis kan op 
veel manieren worden beantwoord. Voorbeelden zijn, behandelen van inkomen (welvaart en rijkdom), 
ontwikkeling geld en bankbiljetten. Verschillende soorten van behoeften, consumeren, eigen 
consumptiegedrag (wat heb ik allemaal) en keurmerken.  
Boekhouden (ook eigen inkomsten en uitgaven bijhouden), hoofdrekenen (in gedachten door een supermarkt 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerlingen maken voor het eerst kennis met het vak economie. Een aantal kinderen heeft op de basisschool 
(vrijeschool) al ‘handel’ gehad. Het economisch leven is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk 
leven. De 8

ste
 klasser maakt daar meer deel vanuit dan zij zich realiseren. Stapje voor Stapje worden ze 

meegenomen in een gebied wat voor hen ook al ‘werkelijkheid’ is. Door de interessante aspecten van de 
economie te verkennen en bespreken wordt de interesse in het vak gewekt en de eigen horizon verbreed.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De stof wordt behandeld in verhalen over geld, van biografieën en economische en sociale veranderingen. De 
verwondering voor een aantal zeer belangrijke economische ontdekkingen wordt opgewekt 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Het periodeschrift vormt samen met het slotproefwerk de eindbeoordeling. Ook kunnen extra opdrachten in 
de eindbeoordeling worden meegenomen. 
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WISKUNDE 
 

Periode 1:  Aanzichten en uitslagen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Aan bod komen de volgende figuren: kubus (gedraaid), tetraëder, octaëder (gedraaid), piramide, (met vierkant 
grondvlak) piramide (met vierkant grondvlak) met de top niet boven het midden, cilinder als doos en als buis, 
kegel en prisma. 
  
Als hulp kan dienen de figuren te boetseren of met bouwdozen in elkaar te zetten. 
Deze figuren moeten in drie aanzichten getekend worden (loodrecht  op elkaar). 
De figuren moeten in (vaak verschillende) uitslagen geknipt worden. 
Op een toets moeten leerlingen o.a. bij een uitslag drie aanzichten, en bij de drie aanzichten een uitslag kunnen 
tekenen. 
 
Van de icosaëder en de dodecaëder worden alleen de uitslagen gemaakt.  
Bij het tekenwerk kunnen het golfpatroon met twee punten en het golfpatroon met punt en lijn worden 
getekend.  
Hierna is er tijd voor wat bij de periode afbeeldingen en bewijzen is blijven liggen.  Zie over het wat, hoe etc. de 
andere periode. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Het werken met uitslagen en aanzichten is een mooie stap, de meest logische stap, de meest creatieve en ook 
de didactisch beste stap van het platte vlak naar de ruimte. Het werken met klei en met papier en schaar, slaat 
een brug tussen het doen en de voorstelling. Leerlingen hebben van nature verschillende aanpakken. Deze 
brug laat alle leerlingen goed tot hun recht komen. De figuren die we maken bezitten meestal een prachtige 
schoonheid, wat de brug naar het gevoel legt. Tijdens de hele periode komen belangrijke wiskundige attituden 
naar voren, zoals het maken van het huiswerk, zorgvuldig en ordelijk werken, doorzetten, opletten, etc.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het is belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk zelfontdekkend te werk gaan. De leerkracht hoeft deze 
periode niet veel uit te leggen, het is veel oefenen. Het werken met klei en met papier en schaar, maakt de 
leerlingen zelfstandig omdat er vele verschillende  uitslagen goed zijn, die ze allen zelf kunnen controleren door 
ze in elkaar te zetten. De doemethode werkt vaak sneller dan de methode uit het ruimtelijk beeld, zodat vaak 
juist andere leerlingen dan gebruikelijk het eerst klaar zijn. Het periodeschrift  is niet zozeer een 
aantekenschrift, maar meer een plak- en tekenboek. Leerlingen werken soms expliciet alleen. Maar het kan ook 
in tweetallen, en met enkele goede, snelle leerlingen als hulp. De leerkracht inspireert en geeft aanwijzingen, 
maar helpt zo min mogelijk.  Het is belangrijk in deze periode de genoemde attituden consequent te 
controleren. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De periode bouwt voort op de vaardigheden uit klas 6 en 7, en vormt een opstap voor de periode 
ruimtemeetkunde in klas 10 (praktische opdracht wiskunde A en B). Het is een belangrijke stap voor de 
examens wiskunde B 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het is belangrijk de stof in twee, liefst drie keer (met overlap) te toetsen. Telkens wordt de toets gestart met 
standaardwerk, en volgt een opbouw. Leerlingen met weinig aanleg, die wel goed leren, kunnen zo de toetsen 
toch minstens voldoende maken.  
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WISKUNDE 
 

Periode 2:  Afbeeldingen en bewijzen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Hoofdstuk 1: Afbeeldingen 

We behandelen en oefenen met de lijnspiegeling, puntspiegeling, rotatie en puntvermenigvuldiging. We doen 
dit met punten, lijnstukken, driehoeken, vliegers, etc. 
 

Hoofdstuk 2: herhaling klas 7 en uitbreiding. 

F, Z en O hoeken in figuren met twee tot vijf lijnen  
Bewijs som hoeken 180 graden 
De hoofdconstructies en daarmee zwaartelijnen, hoogtelijnen en bissectrices in een driehoek. 
Congruentie en gelijkvormigheid 
 

Hoofdstuk 3: Bewijzen met congruentie en gelijkvormigheid:  

We beginnen met werkbladen met uitgeklede bewijzen voor het oefenen van het stramien.  
We behandelen de volgende bewijzen: Parallellogram heeft even lange lijnstukken, en andersom, een vierhoek 
met twee paar tegenovergestelde even lange lijnstukken is een parallellogram. Een gelijkbenige driehoek heeft 
twee gelijke hoeken, de ingeschreven cirkel, en de omschreven cirkel. Als topstukken, waar echt naar wordt 
toegewerkt, de stelling van Pythagoras vanuit de hoogtelijn, en de zwaartelijnen die elkaar verdelen in 1:2.  
Een gedeelte van Hoofdstuk 3 kan doorschuiven naar de andere periode van klas 8.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Het werken met afbeeldingen ontwikkelt het inzicht in de verschillende symmetrieën en gelijkvormigheid 
binnen een figuur en bij verschillende figuren. Dit inzicht is belangrijk, voor later, maar ook voor de te 
behandelen bewijzen, de andere periode in de 8

e
, etc. Met de afbeeldingen ontstaan enkele mooie figuren, 

belangrijk voor de brug met het gevoel. De in de meetkundeperiode van de 7
e
 behandelde stof moet uitgebreid 

opgehaald. Niet alleen is de stof meestal weggezakt, de 8
e
 klasser kijkt er anders tegenaan. Hij snapt het meer, 

en doet minder na. Het beoefenen van de logica  is een geschenk. Het logisch kunnen ordenen en redeneren is 
voor het hele leven van belang. De meetkunde biedt een geweldige kans, om uit de figuren die je voor je ziet te 
oefenen met oorzaak en gevolg, met de wiskundige opbouw van een bewijs. Tijdens de hele periode komen 
belangrijke wiskundige attituden naar voren, zoals het maken van het huiswerk, zorgvuldig en ordelijk werken, 
(zowel met het overnemen van het bord als met de werkbladen) doorzetten, opletten, etc.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In deze periode is het meestal de docent die aantekeningen geeft, voorbeelden geeft, etc. De leerlingen gaan 
daarna met werkbladen aan de slag. Dit kan alleen, in tweetallen, en met enkele goede, snelle leerlingen als 
hulp. Voor het nakijken van de werkbladen kunnen verschillende methoden gebruikt worden. Bij de bewijzen 
wordt ingegaan op wat een bewijs eigenlijk is.  
Bij de bewijzen is het geschikt deze aan het einde van de periode op te zetten,  en de volgende dag te 
behandelen. Enkele van deze bewijzen kunnen door de leerlingen zelf gemaakt worden of thuis uitgepuzzeld 
worden. Bij de eerste bewijzen en de lastige bewijzen inspireert de docent de klas. Het is belangrijk in deze 
periode de bij waarom genoemde attituden consequent te controleren. 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

De afbeeldingen zijn met vormtekeningen in de onderbouw al aangezet. Nu werken we vanuit de wiskundige 
principes die hieraan ten grondslag liggen. De periode staat in opbouw mooi tussen de 7

e
 klas meetkunde en de 

9
e
 klas meetkundeperiode in. Het is gewoon een doorgaande lijn, van het meer nadoen en het opzetten van de 

basisvaardigheden in klas 6 en 7, tot de bewijzen in de cirkelmeetkunde in klas 9.    
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het is belangrijk de stof in twee, liefst drie keer (met overlap) te toetsen. Telkens wordt de toets gestart met 
standaardwerk, en volgt een opbouw. Leerlingen met weinig aanleg, die wel goed leren kunnen zo de toetsen 
toch minstens voldoende maken. De doelen zijn voor enkele leerlingen te hoog. Het bijstellen van de doelen is 
echter geen optie.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerplan   klas 8              
  perioden    

                                   

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         57       

 

BIOLOGIE  
 

Periode: Het menselijk skelet 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  

In deze periode behandelen we het menselijke skelet. De benadering van het skelet is voor de 8
e
 klasser zo dat 

er verwondering ontstaat over de wijze waarop de wereldprincipes  van dragen en hefboom ons van buitenaf 
geschonken zijn en in ons werkzaam zijn en het lichamelijke bestaan mogelijk maken. De functies van het skelet 
worden benoemd; alle delen van het skelet worden benoemd en geleerd; bouw en werking van de gewrichten; 
onderdelen worden getekend en geboetseerd; het gezichtspunt van de drieledigheid wordt aangeboden als 
een omvattend gezichtspunt op de vormenrijkdom van het skelet. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• Met het begin van de puberteit treedt een losmakingproces in werking waar de leerling zich innerlijk 
losmaakt om een nieuwe objectieve verhouding tot zichzelf en de wereld rondom te veroveren. 

• Omdat de wereld vanuit henzelf opnieuw veroverd moet worden, richten we de blik allereerst op het 
eigen lichaam en dan in het bijzonder op dat deel dat de aardse basis ervoor vormt. 

• De kennisvorming heeft voornamelijk de vorm van het vaststellen van feiten waarmee we dit vermogen 
oefenen. 

• Bij deze leeftijdsfase past het dat de leerling zijn lichaam nog beleeft als iets wat hem gegeven is. 

• Daarnaast worden ook inhoudsvolle beelden aangereikt. 

• Het gezichtspunt van de drieledigheid wordt aangelegd als een basisgezichtspunt voor vele verschijnselen.  
 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Frontaal, onderwijsleergesprek, speelse werkvormen, oefenend opdrachten maken, practicum, natekenen, 
boetseren. 
 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Schriftelijke toetsen, periodeschrift. 
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NATUURKUNDE 
 

Periode 1: De vier elementen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Aan bod komen uitzetting, luchtdruk, dichtheid en bij veel tijd warmtetransport. 
Bij uitzetting denken we aan  toepassingen zoals de werking van een thermometer, een bimetaal, 
uitzettingsplaatsen in bruggen. 
Bij luchtdruk denken we o.a. aan de vele proeven met de vacuümpomp. De barometer met kwik, vergelijken 
met die met water, en met de virtuele in de atmosfeer. Het verband met het weer kan kort aangehaald. 
 
Bij dichtheid worden de begrippen massa, volume en stofeigenschap uitgelegd, alsmede het verschil tussen 
massa en gewicht. We denken daarbij aan de demonstratie van de dichtheid van lucht. Ook drijven, zinken en 
zweven komen aan de orde. Daarbij kan uitgegaan worden van Archimedes (opwaartse kracht = gewicht 
verplaatste water) of van de dichtheid (voorwerp is groter, kleiner of gelijk aan water). 
De leerlingen leren rekenen met evenredigheid en met de formule voor de dichtheid en ontwikkelen 
practicumvaardigheden door enkele demonstratieproeven en door veel proeven zelf te doen. 
Mocht er tijd zijn voor het onderwerp warmtetransport, wordt dit enkel kwalitatief behandeld en is er in de 8

e
 

klas geen plaats voor de modellen erachter. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

In klas 8 ervaren de kinderen een opkomend zelfbewustzijn. Hun kinderlijkheid verdwijnt, maar ze zijn nog 
onvolwassen, kunnen nog niet op eigen benen staan. Groepsvorming, het gevoel geen steun aan leraren te 
hebben, onzekerheid, eenzaamheid en emotioneel oordelen zijn het gevolg. De waarneming wordt scherper en 
er is behoefte aan standvastigheid. Vaardigheden en reproductie van kennis ondersteunen het redeneren, men 
schept genoegen in het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheid. De wil moet geholpen worden om 
naast beginnen ook door te zetten en af te maken. 
Naast keiharde natuurwetten die zich aan menselijke luimen onttrekken, biedt ook een systematische aanpak 
van onderzoek de leerling houvast. Door de proeven zelf te doen, wordt de leerling in de wil aangesproken en 
oefent hij al doende deze vaardigheden. Door te oefenen met formules en toepassingen te bestuderen, leert 
de leerling controle te krijgen over de natuurkrachten. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Bij het verwerken van demo’s of leerling-proeven werken we met het schema: 1. Titel van de proef, 2. 
Opstelling en werkwijze 3. Waarnemingen 4. Conclusie en/of verklaring. 
De dichtheid leent zich zeer goed voor de bovengenoemde rekenvaardigheid. In vraagstukken kan de geleerde 
stof worden geleerd, geoefend en worden toegepast. Het omrekenen g naar kg, cm3 naar m3 etc. komt aan 
bod. Er komt een tabel waarin grootheden en eenheden overzichtelijk zijn opgenomen. 
Omdat we met massa gaan werken moet dit begrip uitgelegd, ook door het verschil met gewicht te bespreken. 
De Newton als eenheid van gewicht, net zoals g, de valversnelling, worden vermeden. Ook het begrip volume 
moet geïntroduceerd, waarbij we proberen te vertellen dat het volume niet hetzelfde is als de inhoud. 
Bij de vertelstof is de burgemeester van Maagdenburg, Archimedes en eventueel Torricelli geschikt. 
Hoe wordt ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen? 
 
De practica in klas 8 hebben naast het kennismaken met verschijnselen vooral het karakter van 
vaardigheidspractica: het gaat om het aanleren van een systematische methode, niet om het doen van 
onderzoek. Wel worden de leerlingen uitgenodigd scherp waar te nemen en die waarneming te verklaren. Het 
voorspellen komt niet of zijdelings aan de orde. 
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Vanuit een ontluikend begripsmatig denken kunnen werkvormen als Concept Cartoons en POE-experimenten 
goed gebruikt worden. Bij concept Cartoons gaat het om het kiezen van enkele voorgegeven mogelijke aflopen 
van een geschetste situatie en de verklaring waarom dat zo zal verlopen. POE-experimenten laten de leerlingen 
meer vrijheid wat betreft de voorspelling. Voor het krijgen van overzicht en het leggen van verbanden zijn 
Links/Rechts-opdrachten geschikt.  
De situaties waarover deze werkvormen gaan, kunnen gebruikt worden bij de toetsing, evt. in de vorm van  
snelle diagnose en feedback. Verder blijven Next Time Questions een geschikte werkvorm. 
Zie verder het artikel Leerplan Natuurkunde: beschrijving van het HOE in de bijlage. 

 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 
Met de wiskunde: leren inzien dat wiskundige verbanden (bijv. evenredigheid) praktische toepassingen 
hebben. 
Met andere exacte vakken: het aankweken van een verantwoordelijke onderzoekshouding, zelfstandig en 
systematisch waarnemingen doen en daaruit conclusies trekken. 
Met talen: de structuur van grammatica resp. (natuurkundige) formules geeft houvast aan de beheersing van 
de taal resp. de natuur. 
Met kunst: op grond van een systematische toepassing van stofeigenschappen en natuurwetten zijn vele 
creatieve toepassingen mogelijk. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Hoeveel proefwerken worden er afgenomen? 
Waarop wordt het schrift beoordeeld? 
Hoe werken deze beoordelingen door in het adviseren over het niveau van de leerling? 
 

 

 

 

NATUURKUNDE 
 

Periode 2: Licht, geluid en elektriciteit.  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Hoofdstuk 1 Licht. 

Holle en bolle lenzen, divergerende en convergerende werking. Verschillende toepassingen van lenzen, zoals 
brandglas, vergrootglas, als zaklamp/fietslamp, om een verkleinde afbeelding te maken en om een vergrote 
afbeelding te maken. Als voorbeelden voor de afbeelding kunnen het fototoestel, een projector en de 
overheadprojector behandeld worden. De leerlingen moeten leren werken op schaal, de tekening is 
bijvoorbeeld 20 keer zo klein als de werkelijkheid. Het werken met twee formules voor de vergroting en met de 
lenzenformule. 
 

Hoofdstuk 2 Elektriciteit.  

We maken een start vanuit de statische elektriciteit naar de stroomkring met de windhurstgenerator. We 
ontdekken de begrippen stoomsterkte en spanning,  kortsluiting en overbelasting, serie- en parallelschakeling. 
De leerlingen werken met lampjes, spanning en stroommeters, schakelaars, een zekering en een 
spanningsbron. Als toepassing denken we aan: de fietsverlichting, de kerstboomverlichting, de huisschakeling 
met zekering en groepen. Bij het onderwerp elektriciteit beperken we ons door de wet van Ohm niet te 
noemen.  
 

Hoofdstuk 3 Geluid. 

Bij het geluid behandelen we de begrippen geluidsnelheid (Proef met twee stokken). We leggen de nadruk op 
boventonen, klankkleur, flageoletten.  (Bijvoorbeeld de natuurtonen bij de trompet, de geluidsslang en welke 
tonen meetrillen bij de piano). 
 



Leerplan   klas 8              
  perioden    

                                   

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         60       

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Alle onderwerpen zijn zeer aanwezig in het dagelijks leven van de leerling. In klas 8 ervaren de kinderen een 
opkomend zelfbewustzijn. Hun kinderlijkheid verdwijnt, maar ze zijn nog onvolwassen, kunnen nog niet op 
eigen benen staan. Groepsvorming, het gevoel geen steun aan leraren te hebben, onzekerheid, eenzaamheid 
en emotioneel oordelen zijn het gevolg. De waarneming wordt scherper en er is behoefte aan standvastigheid. 
Vaardigheden en reproductie van kennis ondersteunen het redeneren, men schept genoegen in het 
ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheid. De wil moet geholpen worden om naast beginnen ook door te 
zetten en af te maken. 
Naast keiharde natuurwetten die zich aan menselijke luimen onttrekken, biedt ook een systematische aanpak 
van onderzoek de leerling houvast. Door de proeven zelf te doen, wordt de leerling in de wil aangesproken en 
oefent hij al doende deze vaardigheden. Door te oefenen met formules en toepassingen te bestuderen, leert 
de leerling controle te krijgen over de natuurkrachten. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Zowel licht als elektriciteit lenen zich zeer goed voor het zelfstandig leren uitvoeren van proeven. Het is 
eigenlijk altijd mogelijk de theorie vanuit het experiment te ontdekken. Deze volgorde is essentieel. Bij het 
verwerken van demo’s of leerlingproeven werken we met het schema: 1. Titel van de proef, 2. Opstelling en 
werkwijze 3. Waarnemingen 4. Conclusie en/of verklaring. 
Het periodeschrift is vooral een schrift waar de verslagen van de proeven goed staan uitgewerkt. Het is hierbij 
niet erg, misschien zelfs de bedoeling, dat de ene leerling de proeven veel helderder  omschrijft dan de andere. 
Vaak is het zelfstandig doen belangrijker dan het precies volgens de docent goed doen. De docent moet er wel 
zorg voor dragen dat de rode draad die wordt teruggevraagd er foutloos staat. De formules voor de vergroting 
en de lenzenformule lenen zich geweldig om met formules te leren werken. Dit gebeurt dan met werkbladen. 
De practica in klas 8 hebben naast het kennismaken met verschijnselen vooral het karakter van 
vaardigheidspractica: het gaat om het aanleren van een systematische methode, niet om het doen van 
onderzoek. Wel worden de leerlingen uitgenodigd scherp waar te nemen en die waarneming te verklaren. Het 
voorspellen komt niet aan de orde. 
 
Vanuit een ontluikend begripsmatig denken kunnen werkvormen als Concept Cartoons en POE-experimenten 
goed gebruikt worden. Bij concept Cartoons gaat het om het kiezen van enkele voorgegeven mogelijke aflopen 
van een geschetste situatie en de verklaring waarom dat zo zal verlopen. POE-experimenten laten de leerlingen 
meer vrijheid wat betreft de voorspelling. Wat betreft het krijgen van overzicht en het leggen van verbanden 
izijn Links/Rechts-opdrachten geschikt. De situaties waarover deze werkvormen gaan, kunnen gebruikt worden 
bij de toetsing, evt. in de vorm van snelle diagnose en feedback. Elektriciteit en licht zich goed voor deze 
werkvorm. Het verwoorden van begrippen kan worden getraind via het schriftelijk OLG. Ook Next Time 
Questions zijn een geschikte werkvorm. 
Zie verder het artikel Leerplan Natuurkunde: beschrijving van het HOE in de bijlage. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN  

De periode bouwt voort op de periode in de 7
e
 klas (elektrostatica, spiegels, geluid). De eerste periode in de 8

e
 

(Licht) is makkelijker in de voorstelling. Ook het rekenwerk (twee makkelijke formules, waarvan een al bekend 
was) is eenvoudig.  
Deze periode is in alles net wat lastiger. Zo kan je elektriciteit niet zien, we zien hooguit een lampje gloeien, 
elektronen zien we niet. Er zijn nu drie nieuwe formules, waarvan één lastige. 
Met de wiskunde: leren inzien dat wiskundige verbanden (bijv. evenredigheid) praktische toepassingen 
hebben. 
Met andere exacte vakken: het aankweken van een verantwoordelijke onderzoekshouding, zelfstandig en 
systematisch waarnemingen doen en daaruit conclusies trekken. 
Met talen: de structuur van grammatica resp. (natuurkundige) formules geeft houvast aan de beheersing van 
de taal resp. de natuur. 
Met kunst: op grond van een systematische toepassing van stofeigenschappen en natuurwetten zijn vele 
creatieve toepassingen mogelijk. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Het is belangrijk om, eventueel met overlap, in twee of drie keer te toetsen. Op deze wijze krijgen leerlingen 
met weinig inzicht die wel willen leren de kans om voldoendes te halen. Het is verstandig af en toe de 
begrippen mondeling of schriftelijk tussendoor te toetsen.  
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SCHEIKUNDE 

 

Periode: Voedingsstoffen en verbrandingsstoffen 
 
Karakteristieken 

De groepsvorming die in klas 7 begonnen is zet door, er ontstaan kleine groepjes, kliekjes, vaak rond een 
idolatie als paardrijden of soaps. Er is geen sprake meer van onbevangenheid, maar de leerling weet nog niet 
hoe hij zich als mens moet gedragen. De aan-/afhankelijkheid van de leraren, zelfs/juist van de klassenleraar, 
wordt minder. De leerling is onzeker, eenzaam, emotioneel in zijn oordeel, afhankelijk van stemmingen, op weg 
naar zelfbewustzijn. De achtste klasser zet zijn eerste schreden op weg naar zichzelf. 
Het waarnemen wordt scherper en preciezer, genoegen wordt beleefd aan grotere kennis en meer rationeel 
inzicht. De wil richt zich op beginnen, moet nog geholpen worden oom door te zetten en af te maken. 
Begrippen: werkelijkheid/echtheid; beginnende onzekerheid; biografieën als middel; vorm; interesse in de 
wereld; honger naar feitenkennis. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Herkomst uit natuurproducten. Eigenschappen en toepassingen, met name een aantal industriële processen, 
zoals isolatie van suiker uit suikerbieten en de bewerking van melk tot allerlei producten. Ook de leerbereiding 
en de bereiding van houtlijm en de zeepbereiding kunnen aan de orde komen. Verder de dynamietbereiding uit 
glycerol. Ook de invloed van zuur en base op de diverse voedingsmiddelen. Herkenningsreacties. 
. 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Chemie vind je in de eerste plaats in de natuur. Dus van experimenten op de laboratorium tafel moet de 
samenhang met de natuur duidelijk zijn. Vanuit verbrandingsprocessen in de zevende klas nu naar 
voedingsstoffen, die in ons lichaam “verbrand” kunnen worden. De herkomst vanuit de natuur is van belang 
om niet te zeer in de abstractie terecht te komen. De behoefte aan feitenkennis wordt ook gevoed door de vele 
experimenten en toepassingen in de industrie te behandelen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De voedingsmiddelen als bron van de verschillende voedingsstoffen bespreken en in de klas halen. 
Hoe ze door de mens uit hun natuurlijke samenhang kunnen worden gehaald. Experimenten in de vorm van 
demonstratieproeven en practica. Beschrijvingen van waarnemingen laten doen en onderling vergelijken op 
volledigheid en nauwkeurigheid om het waarnemen te oefenen. Industriële toepassingen bespreken en de 
daarbij optredende chemische stappen helder maken. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Zoveel mogelijk met andere vakken in relatie brengen. Vooral ook biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuurkunde. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Mondeling en schriftelijk: differentiatie in de vragen. Beoordeling van het bijgehouden periodeschrift. 
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MUZIEKLEER 
 

Periode:  Muziektheorie: luisteren, ontdekken en noteren 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Elke achtste klas krijgt een muziekperiode waarin de basis van de muziektheorie wordt behandeld. Aan bod 
komen in ieder geval: 

1. notenwaarden (zowel zelf noteren als lezen) 
2. noten lezen vanuit de G- en de F- sleutel (zowel zelf lezen als noteren) 
3. voortekens (nog geen toonsoorten) 
4. intervallen 
5. maatsoorten (3-kwart, 4-kwart, 6-achtste, 2-kwart) 
6. mineur en majeur 
7. toonladder van mineur en majeur 
8. standaard muziektermen aanbieden 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Muzieknotatie helpt de leerling om zich te kunnen oriënteren in de muziek. Het gaat om inzicht en begrip via 
het notenbeeld. Ook het instuderen van koorpartijen kan hierdoor sneller gebeuren. De 8

e
 klasser zoekt naar 

houvast en structuur. Ze willen de feiten kennen en weten hoe het precies zit.  Het beleven van de kwaliteit en 
de essentie achter (muzikale) verschijnselen wordt aangevoeld en kan nu besproken worden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Ritmedictees, zelf schrijven en uitvoeren van ritmes, uitspreken van ritmes met een aangeboden ritmetaal 
(1ne,2je), uitvoeren van voorgeschreven ritmeoefeningen (pozzoli), vertellen van beelden om het karakter van 
intervallen aan te voelen, zingen van toonladders in mineur en majeur, herkennen van maatsoorten in 
bestaande muziek, klappen van ritmes in verschillende maatsoorten, bespreken van theorie. Leerlingen 
ontdekken karakteristieken van de intervallen. In een klassengesprek worden deze waarnemingen bij elkaar 
gebracht.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In de euritmie komt mineur en majeur ook aan bod, evenals de beleving van de intervallen. Bij djembe worden 
ritmes en maatsoorten uitgevoerd. Bij gitaar worden akkoorden beleefd en wordt mineur en majeur ook 
besproken en uitgevoerd. De muziektheorie kun je zien als het skelet van de muziek; vergelijk dit met het 
behandelen van grammatica en het echte skelet in de achtste klas. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN        
Deze periode wordt afgesloten met een toets. 
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Vaklessen  klas 8 
 

 

NEDERLANDS 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

 
Mondelinge taalvaardigheid:  
Bij het spreken en luisteren, houden de leerlingen rekening met en maken gebruik van specifieke kenmerken 
van tekstsoorten. Ze kunnen zich voorbereiden op spreek- en gesprekssituaties. Ze kunnen gebruik maken van 
non-verbale communicatiemiddelen en herkennen deze. 
Leesvaardigheid:  
De leerlingen kennen en herkennen specifieke kenmerken van een aantal tekstsoorten. Ze kennen de functies 
van beeld en opmaak van een tekst en weten hoe een tekst gestructureerd kan zijn met behulp van alinea’s, 
tussenkoppen en door middel van een indeling in leiding, middenstuk en slot. Leerlingen kunnen globaal lezen, 
zoekend lezen en studerend lezen. Ze kunnen een aantal typen informatie aanwijzen, bijv. feiten en meningen, 
tegenstellingen, middel-doel en oorzaak-gevolg-relaties. 
Schrijfvaardigheid:  
De leerlingen kunnen zich voorbereiden op een schrijftaak. Ze kunnen teksten schrijven met een bepaald doel 
en deze functioneel en verzorgd vormgeven. Zij kunnen zich houden aan regels en afspraken met betrekking 
tot spelling en interpunctie. Zij kunnen de tekst kritisch bezien en verbeteren. 
Fictie:  
De leerlingen kennen specifieke kenmerken van een aantal fictiegenres. Ze kunnen beargumenteerd een 
fictiewerk kiezen en zowel mondeling als schriftelijk een persoonlijke reactie geven en deze toelichten met 
voorbeelden uit het werk. 
Taal en cultuur:  
leerlingen hebben inzicht in variatie en veranderingen in taal naar tijd en plaats. Ze hebben inzicht in de 
waarde, de betrouwbaarheid en de invloed van informatie die door de massamedia wordt verspreid. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Vanuit het groeien van het bewustzijn kunnen leerlingen meer afstand nemen tot de verschillende teksten en 
een meer objectief standpunt innemen. 
Zij leren om vanuit hun besef van werkelijkheid en echtheid opdrachten en instructie objectief te lezen en te 
interpreteren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Mondelinge taalvaardigheid:  
Het houden van groepsgesprekken en dialogen. 
Luisteropdrachten uitvoeren  
Leesvaardigheid:  
De leerlingen maken 4 boekverslagen. Ze lezen verschillende soorten teksten en benoemen de kenmerken. Ze 
herkennen de opbouw van een tekst. Ze oefenen de verschillende vormen van lezen. 
Schrijfvaardigheid:  
De leerlingen bereiden een schrijftaak voor, bijv. een zakelijke brief, een verhaal, een krantenartikel. Ze geven 
deze functioneel en verzorgd vorm. In de boekverslagen wordt hier meer waarde aan gehecht. Spelling en 
interpunctie worden doelgericht geoefend en gebruikt bij het schrijven van eigen bijdragen. 
Fictie:  
De leerlingen maken kennis met verschillende soorten verhalen of delen uit een boek. Ze kunnen hier een 
persoonlijke reactie op geven. Ze onderkennen het verschil tussen fictie en werkelijkheid. 
Taal en cultuur:  
De leerlingen lezen verschillende boeken en teksten. Door middel van bronnengebruik leren ze de 
betrouwbaarheid en de invloed van informatie, die door de massamedia verspreid wordt, herkennen. 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In de periodes natuur- en scheikunde wordt de weergave van een objectieve waarneming geoefend. 
In de periodes geschiedenis en aardrijkskunde wordt de schrijfvaardigheid geoefend, zowel objectief als 
subjectief. 
In de periode Nederlands wordt de stijl van schrijven geoefend. 
In alle gevallen wordt er geoefend in spelling en interpunctie. 
Spreekvaardigheid komt terug in de presentaties en spreekbeurten die gehouden worden. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Toetsen op verschillend niveau: diagnostisch, herhaling, verdieping. 
Eindtoets is de bloktoets, die 2 niveaus bevat. 
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ENGELS 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Opbouw van idioom, elke week woorden leren. 
Dit jaar wordt er ingegaan op het skelet van de taal: de grammatica. Vooral onregelmatige werkwoorden, 
voltooide tijd, hulpwerkwoorden, verschil some & any komen aan bod.  
Het hele jaar door werken we aan de vier vaardigheden.  
Leerlingen houden een individuele spreekbeurt over een house-kitchen-garden onderwerp.  
In de achtste klas beginnen we elke les met het spreekwoord van de week, bekende Engelse spreekwoorden 
komen aan bod. 
Er worden gezamenlijk twee boekjes gelezen waarbij opdrachten gemaakt worden.  
De jaarfeesten krijgen aandacht in de vorm van creatieve opdrachten. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN 
Verdieping van grammatica hoort bij de verbreding en ontwikkeling in de taal. Grammatica biedt structuur en 
handvatten.  
De vier vaardigheden worden telkens getraind en herhaald om zo inslijpen van de taal te bewerkstelligen.  
De spreekwoorden zijn een middel om klassikaal de uitspraak te oefenen en vormen een aankooppunt om 
typische Engelse denkwijzen, historie of gewoontes te bespreken. 
Het lezen van de boekjes dient als middel om nog onder begeleiding een langere tekst te lezen en te begrijpen. 
Dit is een belangrijke opmaat voor het zelfstandig lezen in latere jaren. 
Het doen van creatieve opdrachten heeft vaak al een feestelijke sfeer en sluit zo aan op de viering van de 
jaarfeesten. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Uitleg van grammatica gebeurt in eerste instantie klassikaal. De verwerking is zelfstandig of in tweetallen.  
Woorden leren gebeurt vooral thuis en wordt in de klas op speelse wijze herhaald. 
Spreken wordt geoefend dmv rollenspellen en het houden van de spreekbeurt. 
Luisteren komt herhaaldelijk aan bod in de luisteroefeningen. 
De boekjes worden klassikaal gelezen, er is huiswerk voor de verwerking.  
De spreekwoorden zijn een opmaat bij elke les, ze worden gereciteerd en besproken. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Een taal bestaat uit meerdere facetten, zinnen kunnen niet gevormd worden zonder kennis van grammatica en 
opbouw van de woordenschat.  
De spreekwoorden dienen als uitspraakoefening en tevens vergroten zij de kennis van land en volk.  
De leerling is nu ver genoeg om individueel een kleine spreekbeurt te houden. Dit oefent de uitspraak, het voor 
de klas spreken, het zelfstandig voorbereiden en geeft de leerling de mogelijkheid om iets van zichzelf te laten 
zien.  
Door middel van creatieve opdrachten kunnen de leerlingen zichzelf laten zien en de kennis activeren. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Elke week een schriftelijke overhoring over de woorden. 
Na elk hoofdstuk een proefwerk over woorden en grammatica. 
Na ieder trimester een toets van een vaardigheid. 
Er is één normering in de achtste klas; geen verschillen daarin. Om het niveau te bepalen voor de komende 
jaren wordt er vooral gekeken naar inzicht, bij bv. grammatica en ook in hoeverre er zelfstandig gewerkt kan 
worden. We toetsen de vaardigheden apart om het niveau beter te kunnen peilen. Zo krijgen we een allround  
beeld. 
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DUITS 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de achtste klas worden de basistaalvaardigheden verder ontwikkeld: luister- en spreekvaardigheid, lees- en 
schrijfvaardigheid. Deze bouwstenen vormen de uitgangspositie voor de verdere en toekomstige 
gespreksvaardigheid van de leerlingen. De grondslagen  van de grammatica bieden steun en structuur aan de 
verder te ontwikkelen taal. Tot de basisvorming en de Duitse taal in de achtste klas behoren de volgende 
elementen: 
1. Opbouw van een woordenschat gemunt op de directe en persoonlijke belevingswereld en omgeving van 

de leerlingen. Hier valt te denken aan zelfstandige naamwoorden en daaraan verbonden lidwoorden 
(bepaald en/of onbepaald), vraagwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige en hulpwerkwoorden, 
getallen uitmondend in een basiswoordenschat voor de leerlingen. 

2. Verdere ontwikkeling van de basiskennis over de Duitse grammatica. Hierbij valt te denken aan de 
verandering of het verbuigen van zelfstandige/bijvoeglijke naam- en lidwoorden in verband met de 
naamvallen, het ontleden van zinnen en dit kunnen koppelen aan de vier naamvallen, het leren van 
voorzetsels  en dit kunnen koppelen aan de vier naamvallen, het vervoegen van regelmatige en 
onregelmatige (sterke en zwakke) werkwoorden in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid 
deelwoord, enkelvoud en meervoud,  (persoonlijke) voornaamwoorden uitmondend in het vormen en 
begrijpen van eenvoudig gestructureerde zinnen door de leerlingen, het ontdekken van een goede 
zinsvolgorde, waarbij de plaats van de werkwoorden een  belangrijke rol speelt...Grammatica is zowel in 
analytische als in synthetische vorm belangrijk. Grote gehelen en denkprincipes in de grammatica moet je 
in de achtste klas kunnen afronden (bijvoorbeeld het principe van de naamvallen wordt overzichtelijk en 
duidelijk). De details hiervan komen in de hogere klassen aan de orde. Verder is het belangrijk samen met 
de leerlingen deze grammaticale principes in regels te kunnen vatten, deze regels te  laten leren en met 
bewustzijn te laten toepassen en ook  op dit vlak weer een begin naar de abstractie te maken. 

3. Doorgaan met het behandelen van de geografische kennis van Duitsland. Het verder leren kennen van 
gewoontes en kenmerkende situaties van Duitsland. Het behandelen van kenmerken en gewoontes in 
Zwitserland en Oostenrijk. Het leren kennen van globale geografische gegevens van Duitsland/Zwitserland 
en Oostenrijk. Het behandelen van basale spraakverschillen en accenten tussen regio’s en Duitstalige 
landen. Het maken van de onderverdeling van Duitsland in 13 ‘Bundesländer’ en de hoofdsteden daarvan. 

4. Opbouw van de basiskennis over de bijzonderheden van de Duitse taal. Hier valt te denken aan fonetische 
en letterkundige details, uitmondend in een goede uitspraak tijdens het zelfstandig voorlezen, bij het 
mondeling en/of schriftelijk geven van antwoorden door de leerlingen. 

 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONEN EN DOELEN 

Het proces van groepjesvorming zet verhevigd door: kleine groepjes, kliekjes gaan zich vormen, vaak rond een 
idool. Onzeker, eenzaam, emotioneel, oordelen. Afhankelijk van stemmingen: symptomen die het begin 
vormen van een opkomend zelfbewustzijn. In dit proces zoekt de achtste klasser voor zichzelf een plaats in de 
groep, hij begint zich als individu te voelen. In het handelen hoopt/wil de leerling nog dat hij gedekt wordt door 
de groep. 
Het waarnemen wordt scherper, preciezer, en is gevoel gebonden. De leerlingen hebben een uitgesproken 
rechtvaardigheidszin. Ze willen consequent handelen en behandeld worden. 
Ze komen tot oordeelskracht. Het redeneren wordt ondersteund door reproductieve kennis en vaardigheid: 
genoegen wordt beleefd aan een grotere kennis, meer rationeel inzicht, hogere vaardigheden. De wil richt zich 
op beginnen, maar moet nog geholpen worden bij doorzetten en afmaken. 
De leerling kan, in navolging van wat in de zevende klas is geleerd: 

1. De mogelijke angst overwinnen zich in een vreemde taal uit te drukken 
2. Zich en zijn persoonlijke en directe omgeving en belevingswereld beschrijven 
3. Deelnemen aan eenvoudige gesprekken met leeftijdgenoten. 
4. Eenvoudige teksten (voor)lezen en begrijpelijk weergeven 
5. Korte, persoonsgebonden teksten schrijven of mondeling weergeven. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Bij de leesvaardigheid lezen de leerlingen geschreven teksten/verhalen met als thema’s leven en dood, actuele 
onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Er wordt klassikaal of individueel 
jeugdliteratuur gelezen.  
Bij de luistervaardigheid is het luisteren naar en begrijpen van moeilijkere instructies van de docent een doel . 
Dit geldt eveneens voor het luisteren naar langere gesproken teksten op cd, radio, tape, video, etc. en het 
maken van opdrachten hierbij. Zo kan er bijvoorbeeld een korte samenvatting worden gevraagd in de 
moedertaal, of moeten er inhoudelijke vragen worden beantwoord. Verder kunnen er verschillende 
luisteroefeningen worden uitgevoerd die bij de leermethode past, zoals “Lückentexte”, “richtig/falsch” en het 
beantwoorden van open vragen bij een gesproken tekst.  
De methode, zowel tekst- als werkboek, vormen de leidraad voor de school- en thuisopdrachten voor de 
leerlingen. Omdat de leerlingen een structurele aanpak van uitleg en werken eisen, zijn de lessen voornamelijk 
vrij klassikaal opgebouwd. Naast en binnen de methode worden de onderwerpen van lessen op verschillende 
manieren aangeboden, zodat rekening wordt gehouden met verschillende leertypes onder de leerlingen. 
Gezien de mogelijke verschillen binnen klassenverband en in de groep, is het regelmatig werken in kleine 
groepen (van twee tot vier leerlingen) een deugdelijke manier om de verschillende kwaliteiten van leerlingen in 
het voordeel van iedereen te gebruiken.  
Voor wat betreft de spreekvaardigheid zal de leerling minder voorgestructureerde dialogen/gesprekken 
moeten kunnen uitvoeren. Daarnaast is de leerling in staat (humoristische) gedichten en idioom te reciteren. 
Verder houdt hij een korte spreekbeurt in het Duits en kan hij mondeling een geschreven of gesproken tekst 
samenvatten in het Duits. 
Voor wat betreft de schrijfvaardigheid kan de leerling korte, minder gestructureerde teksten in de Duitse taal 
uitschrijven. Hierbij valt te denken aan zinnen, berichtjes, dialogen, een spreekbeurt. Hij kan een boodschap in 
de vorm van een zin in het Duits vertalen en een korte samenvatting schrijven van een gelezen of gehoorde 
tekst. Tenslotte zou hij een korte, persoonlijke brief in de Duitse taal moeten kunnen schrijven. De spelling 
wordt in de 8e klas steeds belangrijker, de opdrachten worden minder gestructureerd, abstracter. 
 

VAKINHOUDELIJK SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Duits is in eerste instantie een vreemde taal, die wel veel overeenkomsten met de Nederlandse taal heeft. Dit 
werkt voor een groot deel in het voordeel van de leerlingen. Zo is het mogelijk de inhoud en de stof van de 
lessen te koppelen aan bekende overeenkomsten, maar voornamelijk de verschillen tussen de twee talen naar 
voren te brengen. Verder vormen de banden tussen personen en onderwerpen uit de methode en de ervaren 
werkelijkheid van de leerlingen een goede basis van samenhangen met de (niet alleen Duitse en Nederlandse) 
wereld van nu. Deze verwantschap weerspiegelt zich niet alleen in het dagelijks leven, maar ook op momenten 
van jaarfeesten op en rond school. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

De verschillende elementen worden regelmatig getoetst. Dit gebeurt echter op verschillende manieren. Tijdens 
en per les wordt gekeken naar inzet en deelname van elke leerling. Dit betreft zowel de communicatieve (en/of 
interactieve) vaardigheden als ook de inhoudelijke prestaties. De  woordenschat en de kennis over de 
grammatica worden afhankelijk van de omvang van de hoofdstukken uit de gebruikte methode(s), per 
woordenlijst en/of (deel)hoofdstuk getoetst. Hierbij wordt de woordenschat nagenoeg wekelijks door middel 
van een mondelinge en/of schriftelijke overhoring en de inhoud van de (deel)hoofdstukken één tot twee keer  
per trimester getest en beoordeeld. Deze toetsmomenten en toetsvormen bieden, gezien de verschillende 
kwaliteiten van leerlingen, zowel leerling als ook leerkracht een objectief en vergelijkbaar overzicht over het 
gemiddelde vermogen van de leerling op bijna elk moment van een schooljaar. 
Om een objectieve en de verschillen in acht nemende evaluatie te kunnen geven, zijn de volgende punten wel 
erg van belang: 

- De inhoud, de opbouw en het formaat van toetsen (en lessen) moeten rekening houden  met de 
mogelijke uitdagingen, leer- en/of gedragsproblemen van leerlingen. 

- Toetsen moeten voorspelbaar, duidelijk en glashelder zijn. De leerlingen moeten vooraf precies weten 
wat van hen gevraagd zal worden en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. 

- Toetsresultaten moeten objectief meetbaar zijn. 
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FRANS 
 

Karakterisering leeftijdsfase 

De aan/afhankelijkheid van de leraar wordt minder, de groepsvorming die in klas 7 begonnen is zet door, soms 
is er sprake van idolatrie. De leerling is onzeker, eenzaam, emotioneel in zijn oordeel, afhankelijk van 
stemmingen, op weg naar zelfbewustzijn (biografie). Het waarnemen wordt scherper en preciezer, de leerling 
heeft behoefte aan werkelijkheid en een grote interesse in de wereld waardoor hij zich omringd weet. De 
leerlingen heeft een honger naar (feiten)kennis en benadert deze met meer rationeel inzicht. De wil richt zich 
op beginnen, maar moet nog geholpen worden om door te zetten en af te maken.  
 

Leerinhouden 

1.De communicatieve vaardigheden:gespreksvaardigheid (GV), spreekvaardigheid(SV), luistervaardigheid(LV), 
leesvaardigheid (LeV), schrijfvaardigheid(SchrV) 
2.De culturele component: kennis van landen en volkeren waar Frans als voertaal gebruikt wordt. 
3.De taalkundige component:woordenschat, morfo-syntaxis, fonetiek 
4.Leren leren 
 
Leerplandoelstellingen (niveau 2) 
1.Deelnemen aan eenvoudige gesprekken(GV); eenvoudige vragen beantwoorden en/of iets vertellen(SV); 
eenvoudige gesproken informatie begrijpen (LV); de informatie uit eenvoudige, geschreven teksten 
begrijpen(LeV); eenvoudige woorden, zinnen en teksten (op)schrijven (SchrV) 
 

Kortom: de leerlingen verwerven de receptieve en productieve vaardigheden die hen toelaten op eenvoudige 
wijze te functioneren in een (beperkt) aantal  die relevant zijn voor hun belangstelling en leefwereld. 
 
In klas 8 ligt het accent op de productieve vaardigheden. 
 

2.Belangstelling voor/affiniteit met Franstalige regio’s in de wereld (taal, mensen, cultuur). 
Op de hoogte zijn van verschillen en gelijkenissen in omgangsvormen, leefgewoonten en taalgebruik. 
 
3.Het verwerven van een voor de leerlingen functionele basiswoordenschat; het verwerven van een voor de 
leerlingen functionele (basis)grammatica; vertrouwd raken met de meest essentiële Franse morfologische 
vormen en gebruiksregels; iets kunnen opzoeken in een beknopt grammaticaal overzicht en/ of woordenboek; 
bekend raken met de fonetische eigenaardigheden van de Franse taal (uitspraak, ritme, intonatie) 
 

4.Leren reflecteren over eigen werkwijze en de behaalde resultaten; ontwikkelen van leerstrategieën; inzicht 
verkrijgen in taalleerproces; medeverantwoordelijkheid ontwikkelen voor eigen leerproces. 
 
 

Werkvormen 

GV: dialogen, groepsgesprekjes in de klas aan de hand van modelgesprekjes. 
SV:vraag+antwoord oefeningen; teksten navertellen/samenvatten;vragen beantwoorden en informatie 
verstrekken omtrent zichzelf,hun omgeving en leefwereld (biografie) 
 
LV: luisteren naar uiteenlopende luisterteksten zoals verhalen, gesprekken, reportages, interviews, reclame etc.  
Bijzondere aandacht aan fabels, chansons en poëzie! 
 
LeV: lezen van verschillende tekstsoorten zoals aanwijzingen, opschriften, affiches, formulieren, 
nieuwsberichten, artikels, verhalen etc. Bijzondere aandacht aan gedichten, fabels, chansons! 
 
SchrV: schrijven van briefjes, kaartjes, e-mails, invulformulieren etc. 
Bijzondere aandacht aan de biografie! 
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Feitenkennis overdragen d.m.v. leesteksten/visuele en auditieve media. 
Reiservaringen uitwisselen. 
 
Methode Franconville / Grandes Lignes als leidraad. 
 
Transparante didactiek, d.w.z. praten over doel, inhouden, werkwijze en evaluatie van de concrete 
lesactiviteiten. 
Aanleren, toepassen en evalueren van leerstrategieën 
 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Toetsen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
De verhouding tussen taalkundige kennis (lexicon, morfo-syntaxis,fonetiek) en de communicatieve 
vaardigheden is idealiter 40%- 60% 
Toetsen moeten voorspelbaar, duidelijk en glashelder zijn. De leerlingen moeten vooraf precies weten wat van 
hen gevraagd zal worden en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. 
Toetsresultaten moeten objectief meetbaar zijn. 
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WISKUNDE 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Er wordt gewerkt met de methode ‘netwerk’ deel twee havo/vwo. 
De nadruk op de algebra. Daarnaast rekenen we met negatieve getallen en variabelen. We onderzoeken het 
lineaire verband en oefenen met lineaire vergelijkingen in de betekenis van het snijpunt  van twee lijnen.  We 
oefenen met de stelling van Pythagoras en sluiten af met kwadratische verbanden. 
 

WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

Er wordt uit het boek gewerkt. Afwisselend is er instructie en zelfstandig werk. Oefenen met opgaven en 
formules, tekenen van grafieken, het maken van aantekeningen. Er wordt gestimuleerd, dat leerlingen elkaar 
helpen in tweetallen en afhankelijk van het onderwerp in groepjes. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Samenhang met Natuurkunde. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Ieder hoofdstuk is verdeeld in 4 kernen. Na kern 2 is er een schriftelijke overhoring. 
Na kern 4 volgt een proefwerk met waarbij alle leerstof van het betreffende hoofdstuk wordt getoetst. 
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Terugslagspelen 

Volleybal 

- kunnen uitvoeren van de basistechnieken 
o bht. vw onder druk kunnen spelen, samenspelend zowel als aanvallend 
o oat. in oefenvorm (geen speldruk) technisch redelijk kunnen uitvoeren 
o os. onder druk op klein veld (3x3, 4x4) kunnen uitvoeren 

- ontwikkeling van benodigde basismotorische eigenschappen 

- kennen van de basisspelregels tot en met 4x4 spel 
o scheidsrechtertekens: 

� “in” 
� “uit” 
� “toestemming opslag” 
� “welk ploeg opslag” 
� “2x raken” 
� “4x spelen” 
� schoolregel “schoppen en koppen” 

- van “met” elkaar spelen naar “tegen” elkaar spelen 

- kunnen uitvoeren van oefenspelvormen (2x2 (1-1) en 3x3 (2-1)) en een begin maken met 4x4 (1-2-1) 
 

Badminton 

- zodanig beheersen van de basistechnieken uit de 7
e
 klas dat deze in spelvorm kunnen worden 

toegepast. 

- kunnen uitvoeren van de basistechnieken oefen(spel)vormen 
o forehand-netdrop (fh-netdrop) 
o backhand-netdrop (bh-netdrop) 
o short-service (ss.) 
o smash 

- in de spelvormen ontwikkelen van 
o het terugspelen van de shuttle in het veld van de tegenstander, naar het spelen van de 

shuttle afhankelijk van de positie van de tegenstander. 
 

 

Slag- en loopspelen 

Kastiebal 
Softbal: Werpen en vangen 
Hoge ballen, fielden en slaan uit toss 
Cricket softbal 
 

Doelspelen 

Basketbal 

Herhalen 7
e
 klas. 

Spelvormen met zoneverdediging! 
Voetbal 

Grote spelvormen. 
Passing en aanname. 
Lummelvormen. 
Handbal 

Sprongschot. 
Oefenspelvormen op half veld. 
Rondspelen van de bal, 5-4. 
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Hockey 

Herhalen 7
e
 klas 

5-5,6-6 en 7-7  
Ultimate frisbee 

Herhalen 7
e
 klas 

5-5,6-6,7-7 en 8-8 
Rugby 

Herhalen 7
e
 klas 

Basisspelvormen 
 

Atletiek 

Verspringen: ll. kunnen zelfstandig  afstand bepalen voor aanloop en verspringen. Juiste afzet en landing. 
Hoogspringen: ll. kunnen vanuit een aanloop een fosbury flop springen. 
Kogelstoten: ll. kunnen stoten vanuit stand en vanuit een draai. Met juiste techniek. Weten regels voor 
veiligheid. Werken in groepjes. 
Speerwerpen: ll. kunnen vanuit stand en vanuit 3 en 5 pas met een speer vergooien          
Loopnummers: ll. kunnen starten vanuit startblokken, 60m sprinten, 200m horde lopen, estafette lopen met 
een 4-tal. Duurloop van 4 km. Conditie testen (shuttle –run test) 
 

Turnen 

Springen 
dubbel springen 
tempospringen bok 
spreidsprong bok (minitramp) 
spreidsprong over de lange kast 
wendsprong over brede kast 
muurspringen 
tipsalto verhoogd vlak 
dievensprong 
hurksprong lengte kast 
Balanceren 
schouderstand op de brug 
handstand los 
Rollen 
rollen op kastlengte 
stut 
Draaien 
radslag 
Arabier 
salto achterover (muursalto) 
handstandoverslag 
borstwaartsom 
Zwaaien 
hangzwaaien trapeze 
strekhang halve draai lengte-as 
wenden en keren brug 
 
Zelfverdediging 

Stoeispelen: 

- Vallen: Kinderen leren val breken bij staande technieken (worpen) 

- Werpen: Kinderen leren staande een balansverstoring bij elkaar teweeg te brengen om elkaar daarna 
gecontroleerd met een juiste judoworp naar de grond te brengen. De worpen die behandeld worden 
zijn: O soto gari, Hiza garuma, Kubi nage, De ashi barai 

- Drie eenheid: Leerlingen gaan geleerde technieken aan elkaar koppelen. Ze brengen, werpen elkaar en 
brengen elkaar gecontroleerd naar de grond. Vervolgens kantelen ze elkaar vanuit kniezit om tot een 
controletechniek (houtgreep) te komen.  
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
 

Terugslagspelen 

 

Denken: 

De leerling weet dat hij zijn medespelers nodig heeft om over te spelen en te scoren bij volleybal. 
Voelen: 

De leerling voelt zich enthousiast door uitdaging van het spel om de bal of shuttle niet op de grond te laten 
vallen. 
De leerling voelt duidelijk grenzen van het spel door scheiding van speelhelften door een net. 
Willen: 

De leerling heeft een plek waarvan hij/zij de wereld kan tegemoet treden. 
 

Slag- en loopspelen 

 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met softbal met meer nieuwe tactieken binnen de regels van het softbalspel en 
de daarbij behorende spelsituaties. 
De leerling kent de nieuwe tactieken van het softbalspel en kan ze op de goede manier toepassen in het spel 
tot doel het beter honklopen, slaan en uitmaken. 
Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn en op welk moment binnen het softbalspel. 
De leerling voelt aan in welke positie hij/ zij het best tot zijn recht komt binnen het spel en kan dit voor 
anderen ook bepalen. 
De leerling voelt aan waar hij/zij heen moet slaan op een goed aangegooide bal. 
Willen: 

De leerling wil zorgen dat iedereen binnen komt zonder uit te gaan. 
De leerling wil de bal goed verwerken om  zoveel mogelijk acties te kunnen uitsluiten. 
De leerling wil anderen aansporen om samen tot een goede actie te komen. 
 

Doelspelen 

 

Denken: 

De leerling heeft meer begrip van de regels, deze worden herhaald en door specificering en uitbreiding ervan 
worden de regels duidelijker. 
De leerling krijgt meer inzicht in het tactische element van de doelspelen. 
De leerling kan een begin maken met het nadenken over tactische keuzes. Deze kunnen worden besproken en 
worden verbeterd. 
Voelen: 

De leerling ontwikkelt een fijner gevoel voor de spelkwaliteiten van  klasgenoten, ook ten opzichte van zichzelf. 
De leerling kan hierdoor meer en makkelijker tactische keuzes in het doelspel begrijpen en uitvoeren. Hierdoor 
ontstaat steeds meer een taakverdeling binnen het doelspel. 
De leerling ontwikkelt, opnieuw, een intern gevoel van zijn lichaam. Voornamelijk het ontstaan van nieuwe 
krachten en het opnieuw controle voelen over de eigen coördinatie. Sommige technische vaardigheden komen 
hierdoor binnen bereik en kunnen worden uitgeprobeerd. De technieken, vooral de fijne, blijven vaak wat 
lastig.  
Willen: 

De leerling heeft een steeds groter wordende eigen wil m.b.t. de onderwerpen die worden behandeld in de 
lessen. De regels van een doelspel kanaliseren dit. 
De leerling krijgt tegelijkertijd steeds duidelijker wat hij/zij wel kan of minder kan. Hierdoor wordt vaker een 
‘nee’ uitgesproken. 
De leerling weet welke vaardigheden veel moeite vragen. Deze vaardigheden nu nog meer wilskracht om uit te 
voeren. Bij doelspelen zorgt dit voor een soepele samenwerking of een stilvallende en stokkende 
samenwerking. 
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Atletiek 

 

Denken: 

De leerling leert zelf prestaties op te meten van medeleerlingen. 
De leerling weet hoe de basistechnieken van de aangeboden onderdelen dienen te worden uitgevoerd en kan 
dit ook verwoorden. 
De leerling wordt zich bewuster van de veiligheidsnormen rondom de voornamelijk de werponderdelen, maar 
ook van de eigen veiligheid bij het uitvoeren van de oefeningen. 
Voelen: 

De leerling voelt de ervaring van het verleggen van de eigen grenzen en de moeite die daarvoor gedaan moet 
worden. 
Willen: 

De leerling wordt geconfronteerd met de ervaringen uit het eerste leerjaar en voelt de sterke drang zich te 
verbeteren, maar tegelijkertijd kan de fysieke groei hierin een (grote) belemmering zijn. 
 

Turnen 

 

Denken: 

De leerling weet dat hij zijn klasgenoten nodig heeft om bepaalde onderdelen goed aan te leren.  
De leerlingen weet hoe de bewegingsvormen er uit moeten zien en kan hier dit naar zijn eigen bewegen 
vertalen. 
De leerling wordt zich meer bewust van de veiligheidsregels binnen het turnen en kan hierbij zijn klasgenoot 
ondersteunen. 
Voelen: 

De leerling voelt dat hij bij turnen zijn eigen grenzen moet verleggen en wat hij moet doen om tot een bepaald 
einddoel te komen.  
De leerling voelt aan waar zijn mogelijkheden binnen zijn eigen kunnen liggen. 
Willen: 

De leerling wil zich zelf verbeteren en meten, om het gewenste niveau en het niveau van zijn klasgenoten te 
halen.  
 

Zelfverdediging 

 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met een  zelfverdedigingvorm, de technieken en de regels. 
De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van een zelfverdedigingvorm. 
Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn om zijn tegenstander uit/onder controle  te brengen. 
De leerling voelt aan waar zijn/ haar kwaliteiten liggen binnen de zelfverdedigingvorm. 
De leerling voelt aan wanneer hij/zij de ander pijn doet. 
Willen: 

De leerling wil zijn/ haar tegenstander onder controle brengen. 
De leerling wil de technieken van de zelfverdedigingvorm gebruiken die worden aangeleerd. 
De leerling wil dit in een wedstrijdvorm doen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 

Terugslagspelen 

Slag- en loopspelen 

Doelspelen 

Atletiek 

Turnen 

Zelfverdediging 

 
Klassikaal  
Werken in groepjes ( actief en zelfstandig leren) 
Werken in niveaus  
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het domein muziek en bewegen zal minder aandacht krijgen, omdat het terug komt in het vak euritmie.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
We kijken vooral naar het bewegingsproces (inzet, deelname) tijdens de lessen. Maar ook zijn er 
toetsmomenten waarbij leerlingen laten zien wat ze geoefend hebben. Om de acht weken zijn er 
toetsmomenten. 
 



Leerplan  klas 8 
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AMBACHTELIJKE EN KUNSTVAKKEN  KLAS 8 
 

EURITMIE 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 
1. vierhoekverschuiving   
2. gedicht of stille medeklinkervorm  
3. Intervallen in vorm, gebaar en samenhang met het skelet  
4. Majeur/mineur  
   
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
1. Opbouw vanuit vier vierkanten en drie cirkels en rechte lijnen.  

De vormen in de ruimte waarnemen, herkennen en bewegen. Per groep lopen (vorm), daarna  samen 
bewegen (verschillend tempo doen ontstaan). Elkaar helpen en  aan elkaar uit laten leggen.  
Vorm oefenen. Vorm om kunnen zetten als tekening op het bord. Zelf optekenen.  
Door samenwerking worden verschillen opgevangen en aan elkaar geleerd wat er nog ontbreekt. Van 
inzicht, naar doen, naar vakinhoudelijke samenhangen van de lessen zien en optekenen.  

2. Gedicht: zelfstandig, in kleine groepjes, worden gebaren gezocht voor de hoofdwoorden van het gedicht, 
leerlingen laten het zien en leren het aan elkaar. 
Vorm wordt geleerd en samen met gebaren ingestudeerd.  

  Medeklinkervorm: Door een vorm per medeklinker te maken op basis van het gebaar en de dynamiek van 
 deze medeklinker.  Kleine groepjes leveren materiaal voor het geheel. 
 Het groepje moet gezamenlijk met een vorm komen, er wordt geoefend in samenwerken, zelfstandig 
 werken en initiatief tonen.  
3. De intervallen worden in beweging verkend door de ruimte tussen de tonen te beluisteren, te herkennen 

en vorm en gebaar daar in te bewegen. Klassikaal en individuele beurten.  
4. Het naar binnen gaan [mineur] en naar buiten gaan [majeur] wordt herkend door luisteroefeningen, en in 

vorm, gebaar en intentie bewogen. Op deze principes worden vormen gemaakt en verschillend bewogen. 
Luisteren, herkennen, omzetten in vormen. 

   
 Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen 
1. Geometrie wordt levendig door de beweging.  

Samenwerken wordt geoefend.  
Voortgang op geometrische vormen  van de 7

e
 klas en voorbereiding  voor de 9

e
 klas.   

Samenhang: met wiskunde.  
2. Leerling moet zelfredzaam worden in het toepassen van materiaal van de lessen. Wetmatigheden zijn 

gekend en worden toegepast. Het is de levensperiode waarin de kinderen feiten willen horen en leren. 
Willen weten waarom. Het geleerde van de 7

e
 klas wordt nu in kleine stukjes zelfstandig toegepast, als 

voorbereiding voor zelfstandigheid in de 9
e
 klas.  

Samenhang: met Nederlandse les, gedichten.   
3. In de achtste klas wordt in de periode biologie het skelet behandeld; in de muziek de intervallen en mineur 

en majeur. Muzikale belevingen worden verder ontwikkeld: in de 7
e
 klas alleen toonhoogte en ritme. In de 

8
e
 klas ook stemmingen (maj/min) en maat. In de 9

e
 klas harmonieën.  

Samenhang: biologie en muziek.  
4. Majeur en mineur worden in de muziek behandeld.  
  
 TOETSING VAN DE LESSEN 

1. Door het gezamenlijk te bewegen wordt zichtbaar wie het kan en wie nog niet. De leerling tekent de 
gelopen vormen op papier en kan verklaren wat daar staat.  

2. Met een inter-klassikale presentatie aan het einde van het jaar, worden de stukken afgesloten.  
3. Individuele toetsing  en klassikaal.  
4. Klassikaal getoetst in beleving van de muziek.  
   
TOETSING VAN DE LESSEN 

inzicht, zelfstandigheid, inzet en beweging/gebaar, worden per leerling beoordeeld.  
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MUZIEK: KLASSIKAALZANG EN KOORZANG 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

In het vak muziek nemen we de muziekgeschiedenis als leidraad voor het leerplan. De stappen die de mens in 
de loop van de geschiedenis heeft gezet in zijn harmonische en metrische bewustzijn laten we de kinderen 
doormaken. 
In deze muziekgeschiedenis zijn we nu echt aangekomen in het harmonisch kunnen beleven van de trappen I, 
IV, V, I. Ook de maat geeft het ritme een stevige aarde. Het skelet van de muziek, de ruggengraat, de zekerheid 
wordt gezocht. De 8

e
 klasser beleeft een grote innerlijke turbulentie en zoekt naar houvast. Feiten geven 

houvast. 
Het zoeken naar “de waarheid”, het voelen van eenzaamheid en de ontwikkeling van een eigen individualiteit 
zijn thema’s die horen bij een achtste klas. Hierdoor komt ook een fijnzinnig waarnemen van andermans 
biografie en lotsontwikkeling tot bloei. Het astraallichaam komt vrij en het vermogen tot oordelen groeit. 
Ook wordt er gezocht naar een controle over de wil en de eigen lijfelijkheid. De wil wordt ook individueler en 
onwil ontstaat. Waar de 7

e
 klasser nog onbelast lijkt te zijn, lijkt de achtste klasser gebukt te gaan onder zijn 

eigen schaduw. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Zang:  
De kinderen worden ingedeeld in stemgroepen (SATB). De verdere ontplooiing van de zangstem wordt 
verzorgd door aan te sluiten bij de muzikale vermogens en de leefwereld van de kinderen. Drie- en 
vierstemmige liederen uit de klassieke wereld en uit de volkscultuur worden gezongen. Ook het zingen in 
ensembles en als solist komt naar voren. 
(Balkanliederen, Afrikaanse liederen, Negrospirituals, vroeg klassieke werken en hier en daar een passend lied 
uit de popcultuur) 
 

Djembe: 
In negen lessen maken de kinderen kennis met de djembe. Ze maken kennis met de achtergronden van de 
Afrikaanse muziek. Ze leren de belangrijkste slagen en een aantal ritmes. Ze oefenen de tweedelige en 
driedelige maatsoort door elkaar en ze leren improviseren op de djembe. Deze lessenserie wordt afgesloten 
door een groepsopdracht waarin de kinderen de aangeleerde ritmes moeten verwerken. 

 
Opdracht: 
“Maak met je groep een muziekstuk en let op de volgende punten: 

1. zorg voor een goed begin en einde 
2. zorg ervoor dat er een driestemmig ritme in zit 
3. let op de gelijkheid 
4. Maak een goede muzikale opbouw 

            
 Deze opdracht wordt gepresenteerd en beoordeeld. 
 

Gitaar: 
In negen lessen leren de kinderen een aantal akkoorden (E, Em, A, Am, D, Dm, C, G en Gm komen aan bod) op 
de gitaar en leren zichzelf en anderen te begeleiden. Differentiatie is mogelijk in het kiezen tussen de 
verschillende liedjes die geoefend kunnen worden. De trappen I, IV en V worden bewust gemaakt door het 
bluesschema. Ze leren de namen van de verschillende snaren en hoe ze een melodie moeten spelen op de 
gitaar. 
Solozang wordt gestimuleerd. Deze lessen worden afgesloten door een presentatie aan de groep. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 8

e
 klasser heeft behoefte aan houvast: de periode muziektheorie, maar ook het kunnen beleven en 

begrijpen van de harmonie en de maat via gitaar en djembe geeft aarde en houvast. 
Het spiegelen aan een ander en aan zijn of haar lotsontwikkelingen versterkt het ik-gevoel van een achtste 
klasser.  
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Daarom is het zingen en begrijpen van bijvoorbeeld Negrospirituals een goede impuls voor de ontwikkeling.  
De muziek en haar lading/achtergrond kan werken als herkenning voor de eigen zoektocht naar identiteit. 
Niet alleen het zingen, maar ook de instrumentele beleving en uitoefening van muziek komt aan bod. Hierin is 
meer houvast te vinden en het helpt om de wil te beheersen. Vooral bij het djembespelen komt dit bijzonder 
tot zijn recht.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Zang: 

 

Djembe: 

• Voor- en naspel 

• Leerlingen helpen elkaar in de groepsopdrachten 

• Mogelijkheid tot differentiatie in de groepsopdrachten 
 
Gitaar: 

• Voor- en naspel 

• Via bladmuziek en uitgeschreven akkoordenschema’s 

• In groepswerk elkaar helpen 

• Theorie en namen van snaren, akkoordgrepen op papier als naslagwerk 

• Concrete eindopdracht met toetscriteria 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In het vak muziek nemen we de muziekgeschiedenis als leidraad voor het leerplan. 
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TEKENEN  

 

Beeldend tweedimensionaal 

Perspectief, spiegeling en licht-schaduw 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Inzicht in de wetten van het perspectief en de werking van licht en schaduw. 
Ontwikkeling van een exacte tekentechniek. 
 Creatief omgaan met een streng gegeven. 
 
Verschillende onderwerpen komen aanbod:het tekenen van een bomenrij langs een vaart 
(eenpuntsperspectief), reflectie op het water, huizen & de futuristische stad (tweepuntsperspectief), 
landschappen (atmosferisch perspectief),  stillevens, vuurtorenellipsen, buiten tekenen (twee- of 
meerpuntsperspectief). Zo leren de leerlingen de wetten van perspectief toe te passen. 
De leerlingen leren met zowel eigen- als slagschaduw ruimtelijkheid te verkrijgen, netjes werken maar ook hun 
fantasie te gebruiken bij de uitwerking van de tekeningen. 
  
Technieken/vaardigheden: 
Het exact leren omgaan met schetspotlood en liniaal, arceren met schets-, kleur- of zwarte lyrapotloden en 
houtskool. 

 
PEDAGOGISCHE ACHTERGONDEN EN DOELEN 
Om diepte in je tekeningen te krijgen moet je de wetten van perspectief goed begrijpen voor je ze kan 
toepassen. Leerlingen hebben behoefte aan concrete informatie; de wetmatigheden. En daarna de 
gevoelsmatige kant van het vrij kunnen bewegen en begrijpen in een gegeven kader. 
Met de puberteit krijgt de leerling meer gevoel voor het begrijpen van die wetten. De honger naar exacte 
kennis, vorm maar ook de interesse voor de wereld (het ruimtelijk zien, een futuristische stad ontwerpen) 
dragen hieraan bij. 
De leerling worstelt met lijnen die in perspectief naar de verdwijnpunten moeten lopen. Als hij/zij dan ineens 
een ruimtelijk voorwerp ziet verschijnen is er een aha ha effect: 'ja, ik kan het'! Dit versterkt het 
zelfvertrouwen. De wilskant wordt geprikkeld en hierdoor gesterkt.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Klassikaal: Op het bord stap voor stap een tekening opbouwen. Klassikaal: op het bord techniek van arceren en 
licht/schaduw voordoen. 
 
Individueel: Loop tussentijds rond om te helpen.  
Individueel: halverwege de les werken de leerlingen de opdracht zelfstandig uit.  
Samenwerken: leerlingen mogen elkaar na de eerste paar klassikaal behandelde punten, helpen.  
 
Beeldmateriaal wordt getoond aan het begin van de les, de leerling wordt gevraagd wat ze zien en ik vertel, 
mits nodig, er wat bij. Evaluatie is aan het begin of aan het einde van de les. Leerlingen vertellen iets over hun 
werk. Rondlopen en af en toe een tekening aan de klas laten zien als leermoment, hoe moet het niet ofwel hoe 
het ook kan. De leerlingen die moeite hebben met de opdracht of totaal geen beeldend vermogen hebben, 
krijgen van mij een stencil met daarop de opdracht stap voor stap uitgewerkt. 
Bij de uitwerking van de tekening (inkleuren/arceren, schaduwen aanbrengen, iets zelf erbij verzinnen in de 
juiste verhouding en/of perspectief etc.) kan de leerling die het moeilijk vindt het eenvoudig houden en zich bv. 
alleen concentreren op eigenschaduwen. De leerlingen die goed zijn kunnen uitgedaagd worden door ze aan te 
spreken op al de hierboven genoemde facetten. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De werken worden beoordeeld op de gestelde criteria. 
Zij krijgen een letter voor inzet, toepassen van de wetten van perspectief, ontwikkeling, uitwerking van de 
opdracht (fantasie en  techniek)  
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HOUTBEWERKEN 
 

Houtdraaien 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Het draaien van een houten gebruiksvoorwerp:  
kandelaar, lampvoet, beeldhouwhamer, deegroller of schaaltje met behulp van o.a. de rijschaaf, de 
stanleyschaaf en de houtdraaibank. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leeftijdsfase van 14 jaar heeft behoefte aan het begrijpen en aangrijpen van concrete  zaken. Zij zijn nu het 
meest ’materialist’. Omgaan en beheersing van meetbare, tastbare, exacte technieken waarbij concentratie 
vereist wordt, blijken zeer positief te werken. Het beheersen van een (niet gevaarlijke) overzichtelijke machine 
doen ze uitermate graag. 
Doel concreet: Het zelfstandig kunnen werken aan een zelfgekozen werkstuk op de draaibank. Alles wat 
geleerd wordt, moet gedaan, toegepast worden. 
 
Denkleven:  
Een onbestemde voorstelling(lampvoet) steeds verder concretiseren. 
Het oefenen van de voorstelling d.m.v. schets en daarna tekening. 
Het oefenen van de waarneming bij het schaven(niet te dun, mooi rond). 
Het herkennen van begrippen zoals haaks en recht. Is de balk haaks en recht? Is de cirkel rond? 
Het leren meten en centreren, grotendeels op het oog. 
Bij het maken van een lampvoet worden enkele basisbegrippen van elektriciteit uitgelegd en toegepast. 
 
Gevoelsleven:  

Het gevoel voor schoonheid en functie/doelmatigheid wordt beoefend in het vinden van de ‘juiste’ vorm. Een 
kandelaar bv. moet onder breder zijn dan boven. Het gevoel voor esthetiek wordt ontwikkeld door het 
zorgvuldig afwerken van het werkstuk. 
Het beheersen van de machine geeft een gezond gevoel van macht. 
Het gevoel van bevrediging en enthousiasme ontstaat wanneer het ‘gelukt’ is. Iets ‘nieuws scheppen wat 
geheel individueel is, geeft een bevrijdend gevoel. Dit gevoel is groter naarmate de weg moeizamer was. 
 
Wilsleven:  

De leerlingen op deze leeftijd hebben duidelijk meer kracht. Deze wordt zinvol gemeten door (zwaar) fysiek 
werk met de rijschaaf. De wil en het doorzettingsvermogen worden hierbij aangesproken. 
Bij het houtdraaien wordt de beheersing van de (fijne) motoriek aangesproken. 
Bij het aanzetten van de beitel in het sneldraaiende hout moet schroom/angst overwonnen worden. Het 
zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Een evenwicht in kracht moet gezocht worden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De werkvolgorde bestaat uit: 
 Schetsen, tekenen(precies), hout uitkiezen. 
Korte uitleg over houtsoorten. 
Hout aftekenen, afzagen en beginnen met recht schaven. 
Haaks schaven, centreren, cirkel trekken met passer. 
Eerst achthoekig en daarna rond schaven. 
Op de draaibank rond snijden, vorm draaien, raspen, vijlen, schuren, oliën. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Er is duidelijk verbinding met de meetkunde door het toepassen van de begrippen recht, haaks en de cirkel, 
door het op het oog vinden van het middelpunt. 
Verbinding met biologie bij het bespreken van de groei van hout en de opbouw hiervan. 
Verbinding met natuurkunde door het toepassen van elektriciteit (aanleg van stekker, snoer, schakelaar en 
fitting ). 
Er is een overeenkomst met textiel (naaimachine). 
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TOETSING VAN DE LESSEN 
De producten worden beoordeeld op de gestelde criteria. 
Het cijfer bestaat uit inzet, ontwikkeling, resultaat, vormgeving, gereedschapshantering,                                                                                 
zorg voor lokaal en medeleerlingen, afwerking en zelfreflectie. Er is een tekstdeel waar het werkproces 
beschreven wordt. 
 
In de klas is er aan het eind van de lessenserie een individuele presentatie van het werk. 
Knelpunten en hoogtepunten worden genoemd. Alsmede vormgeving, afwerking en het omgaan met tijd. Het 
werk van elkaar wordt waargenomen. 
 
Het werk wordt mee naar huis genomen en soms levenslang bewaard of gebruikt! 
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TEXTIELE WERKVORMEN 
 

Naaimachinetechnieken 
 

INHOUD VAN DE LESSEN             
De werking van de naaimachine. 
Het doen van een aantal oefeningen. 
Het maken van een werkstuk met behulp van de naaimachine. 
 

De leerlingen leren de naaimachine hanteren. Aan de hand van een basispatroon wordt een werkstuk, 
(tas/kussen etc.) gemaakt. Hierin worden verschillende technieken toegepast. Het geheel wordt aan het einde 
verfraaid met versieringen. 
 

Technieken/vaardigheden: 
Leren van de stiksteek en de zigzagsteek, rechte en ronde lijnen stikken, afwerken, aan- en afhechten 
Stof leggen, tekenen, knippen, het technisch juist in elkaar zetten van een werkstuk, werkvolgorde, omgang 
met materialen, juist gebruik van gereedschappen, versieren, afwerken.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Om de machine goed te kunnen besturen moet je hem begrijpen. 
Met de puberteit krijgt de leerling meer gevoel voor het begrijpen van de werking van de (naai)machine. De 
ritmische beweging van de voet (wil) en de hand (voelen) en de oplettendheid (denken) worden intensief 
geoefend bij het werken achter de machine. Het maken van een technisch lastig werkstuk vraagt de aandacht 
van de leerling. Bij de tas moeten de hoeken echte hoeken worden en de rechte kanten, echt recht. Het 
resultaat laat zien waartoe de leerling in staat blijkt te zijn; de beginnende onzekerheid wordt verzacht. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Wanneer het de leerling lukt op de patroonlijn van de stof te stikken ontstaat er een euforisch gevoel. De 
leerling voelt zich gesterkt door zijn eigen kunnen. Wanneer de tafel vol ligt met mooie stoffen om te kiezen 
voor het maken van de tas kunnen ze er bijna niet van af blijven. De kasten met stof gaan open, er mag 
gekozen worden. Geïnspireerd door de stof wil de leerling de tas in elkaar gaan zetten. De leerling die snel is en 
de tas snel in elkaar heeft gezet heeft nog tijd na een uitgebreide versiering zelfstandig een klein werkstukje te 
maken. De leerling die wat meer tijd nodig heeft krijgt zijn tas dan ook nog af. Bij elke stap is er een zichtbaar 
voorbeeld en een uitleg. De snellere leerling krijgt de taak de zwakkere leerling extra te helpen. Beiden komen 
zo tot hun recht. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Evaluatie: 
Aan het begin van elke les wordt er teruggekeken op de vorige les. Wat hebben we gedaan, wat hebben we 
geleerd. Waar kunnen dingen anders of beter en hoe moeten we nu verder. 
 
Toetsing: 
De inzet van de leerling is van groot belang bij de beoordeling. Heb je er het maximale uitgehaald, of had je 
meer gekund? Het proces is belangrijker dan het product. Welke ontwikkeling heb je laten zien? Ook de 
omgang met het materiaal en de gereedschappen krijgt de aandacht.  
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METAALBEWERKEN 

 

KOPERBEWERKING 
 

Karakteristieke ontwikkeling 

De nadruk wordt gelegd op het werken aan ‘open schaalvormen’ die een spiegel vormen voor de ziele-
ontwikkeling van de beginnende puberteit. Hierbij leert de leerling zich in te zetten vanuit het wilsgebied en 
niet vanuit kracht. Ontwikkeling van beheersing, nauwkeurigheid, vormkracht, afstand nemen, waarnemen en 
een goede werkhouding. In het werkproces leren ze naar zichzelf te kijken en indien nodig correcties in te 
lassen. 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In twee lesblokken per week en ca. 7 weken beoefenen de leerlingen het koperdrijven via het doe-gericht 
leren. 
Weinig voorkennis is noodzakelijk voor het koperslaan. 
Alle basishandelingen worden aangeleerd. 
 
De eigenschappen van koper kennen en aanwenden in de bewerking. 
Het stuiken van koper beheersen. 
De basis is het drijven van een ronde kom. 
Eventueel kan ook: 
- een ovale schaal, 
- een ronde schaal met hoekige indeling, 
- een vrije oefening, 
Verder ook het solderen van kleine voorwerpen. 
- technieken toepassen in andere metalen , zink en messing. 
 

De ronde kom, 

- Kennismaking met materieel. 
- Drijven van de plaat in spiraal van buiten naar binnen. 
- Herhalen van de bewerkingen: tot hard en onbeweeglijk worden van koper. 
- Uitgloeien van het koper. 
- Verder uitdiepen van rand naar midden in spiraal tot de gewenste diepte is bereikt. 
- Planeren aanleren: hulpmaterieel en planeerhamers leren gebruiken. 
- Bodem vormen. 
- Rand recht maken en vijlen. 
- Oppoetsen met koperpoets en naam aanbrengen. 
 

Eventuele bijkomende opgaven: 

De ronde schaal met veelhoekige indeling 
Drijven van rand in rechte lijn naar midden. 
Het ovale schaaltje met versiering 
Drijven van twee halve cirkels met recht stuk tussenin. 
Eventueel versiering nadat de schaal de gewenste vorm heeft bereikt. 
 

Vrij werk 

 Hierbij worden de aangeleerde technieken toegepast, evenals solderen en wordt gebruik gemaakt van de 
schuifmaat, knipschaar, centerpons, kraspen, boormachine, e.d. 
De veiligheidsaspecten van het vak worden steeds op voorhand met de leerlingen behandeld. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Ambachten aanleren als bijdrage tot meer inzicht in het menselijk handelen.  Basiskennis verwerven van 
metaalbewerking: koperdrijven vanuit een kunstzinnige invalshoek. Ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, 
vormkracht en gerichte aanwending van de eigen wilskracht en energie. Het metaal koper en de ‘open 
schaalvorming’ dragen bij aan sociale ontwikkeling. 
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Kunnen creativiteit omvormen tot kunstzinnigheid 
a. door uit te gaan van waarneming, inleving en de eigenheid van context en materialen 
b. door het pendelen tussen waarnemen en handelen bij het kunstzinnig proces; 
c. zoeken een evenwicht tussen het kunstzinnige en het technische. 
 
 
WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

- De leerlingen kunnen binnen de context van een leeropdracht: 

- regels van de vakdiscipline toepassen; 

- kennis van en inzicht in het gebruik van de materialen toepassen; 

- met zorg en respect omgaan met gereedschap en uitrusting; 

- de opgegeven maten en/of criteria respecteren; 

- door orde en netheid de veiligheid en efficiëntie bevorderen; 

- omgaan met machines en apparaten en daarbij rekening houden met de 

- veiligheidsvoorschriften.  

- de eigenschappen van koper en ijzer vergelijken. 

- weten wat legeren is, waarom en hoe. 

- begrijpen wat er gebeurt bij diep slaan, hard slaan, uitgloeien en zacht worden, solderen. 

- beredeneren hoe vorm tot stand kan komen. 

- weten waarom welke persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van preventie dienen gebruikt 
te worden. 

- begrijpen en nemen het werkproces waar, zodat fouten worden voorkomen. 

- leren de waarde aanvoelen van koperplaat, werkmateriaal en zuinigheid. 

- leren het eigen werkritme aanvoelen, om vermoeidheid en verkramping te voorkomen. 

- voelen aan wat er gebeurt met vorm bij uitdrijven en nemen waar wat er gebeurt met metaal. 

- kunnen gebruiken maken van passer en kraspen, metaalschaar en metaalsnijmachine, vijlen en juiste 
hamer, werktuigen juist gebruiken zoals gasfles en brander en materiaal voor hard slaan en planeren.  

 
 

EVALUATIE VAN DE LESSEN 
De beoordeling bestaat uit twee aspecten: werkproces en resultaat van het werk. 
De volgende beoordelingscriteria spelen hierbij een rol: 

- Zelfstandigheid 
- Beheersing techniek 
- Vormgeving 
- Inzet 
- Ontwikkeling 
- Resultaat 
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KEUKENPRACTICUM 
 

Beginselen van de kookkunst 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Leerlingen leren de basishandelingen van het koken; wat varieert van eenvoudige maaltijden tot het bakken 
van koekjes, muffins, appelflappen e.d. 
We werken een vast schema van recepten af en proberen ook wat variatie te geven aan de maaltijden zoals het 
draaien van verse pasta met een verse tomatensaus, een Thaise curry of een Marokkaanse couscous. 
Als een van de leerlingen een recept heeft, proberen we dat ook wel eens uit. 
In de eerste les houden we ons bezig met de theorie; hygiëne in de keuken, hoe je met keukengerei om moet 
gaan, snijdtechnieken e.d. 
Ook schrijven de leerlingen een stukje over hun ervaringen met eten: goede en slechte herinneringen, recepten 
ze graag zouden willen maken en lekker vinden. 
Basisbegrippen worden behandeld: wat is blancheren, pocheren, iets au bain marie verwarmen, hoe fruit je 
een ui, etc.  
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Doel is om leerlingen plezier te laten beleven aan koken. 
Maaltijden bereiden is een primaire bezigheid van de mens, hoewel er steeds meer kant-en-klaarmaaltijden 
voorhanden zijn.  
Een 8

e
 klasser kan de waarde beleven van zelf de ingrediënten in handen hebben en van daaruit een maaltijd 

bereiden of anderszins. Ook het zelf ontdekken dat het niet moeilijk is om zelf een gezonde, lekkere maaltijd 
klaar te maken, behoort tot de leerdoelen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Periode biologie, voedingsleer. 
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TONEEL 
 

Typetjes, improvisatie, maskers en clownerie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

De lege ruimte 

De leerlingen kunnen in een lege ruimte (geen decor) de volgende elementen verbeelden:  
 
De alledaagse werkelijkheid: bos, vlakte, de zee.  
De fantasie: verschillende voertuigen (vliegtuig, trein parachute (vertellen en spelen met en in de groep) op 
een technische manier.  
Theatrale oplossingen worden gezocht om de werkelijkheid na te bootsen. Dit heeft een grammaticaal 
karakter. 
 
Vorm en feiten 

Dynamiek van een groep personages (koorwerk) kan worden herkend en in beweging omgezet. 
 
Personages: verschillende karakters worden verbeeld door een fysieke benadering en  
Inleving (idolen, bekende personen bv. ouders en leraren worden getypeerd en  
uitvergroot in spel). 
Poëzie, muziek en schilderkunst worden ingezet om de leerlingen te inspireren en de  
verschillen in dynamiek te leren ontdekken die zij later kunnen toepassen in hun spel. 
De ruimte en het ritme van een scène ontdekken op de speelvloer. 
De leerlingen kunnen zelfstandig een scène maken in een groepje. De structuur van een plot    
herkennen en deze omzetten in beelden (improvisatie). 
De leerlingen kunnen /durven zich spontaan te presenteren voor een groep. 
De verantwoordelijkheid van de enkeling ten opzichte van de groep wordt zichtbaar gemaakt. De wederzijdse 
afhankelijkheid in de scène wordt aangeleerd. 
De rol van het publiek krijgt gestalte, de focus van de scène wordt bepaald. 
De fantasie wordt ingekaderd binnen de theatrale wetten van ruimte en tijd. 
Leerlingen moeten in staat zijn op het eigen werk te reflecteren. 
Leerlingen worden uitgenodigd om de theatrale ruimte in te nemen en te exploreren. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leraar werkt minder vanuit de nabootsing, maar spoort de leerlingen aan langer zelfstandig te werken. 
Hij/zij staat garant voor een veilige leeromgeving waarbinnen leerlingen van elkaar kunnen leren. 
Vormen en wetten die op de toneelvloer gelden, geven de leerlingen houvast om zichzelf steeds meer als 
individu te presenteren. Er wordt structuur aangebracht in de opbouw van zowel improvisaties als scènes als 
bestaande teksten. 
Naar aanleiding van een icoon (popidolen, sportmensen, mensen uit de geschiedenis etc.) wordt een begin 
gemaakt met het maken van een personage. De techniek van de nabootsing wordt benoemd. 
 
Spelen vanuit de onbevangenheid van de kindertijd: 5-jarige met dierbaar voorwerp en in conflict. een 
eenvoudige scène met een bestaande tekst uit de alledaagse werkelijkheid wordt uitgewerkt. 
Vorm: vanuit verschillende decors die de leerlingen zelf een andere betekenis geven. 
 
Honger naar feitenkennis 
Doordat de leerlingen met elkaar de ruimte en het ritme van een scène ontdekken op de speelvloer, kunnen ze 
zichzelf herkennen in elkaar en soms ook juist onderscheiden. 
Veel oefeningen gebeuren met de hele groep onder leiding van de leraar. Zo wordt vertrouwen opgebouwd en 
de creativiteit kan gaan stromen. Er wordt een grote afwisseling geboden en de leerlingen ondergaan een 
veelheid aan verschillende oefeningen en spelsituaties.  
De leraar begint elke les met een warming up, waarbij de leerlingen de leraar volgen. Een aantal oefeningen 
worden nagedaan. De oefeningen worden gegeven vanuit een praktische benadering. 



Leerplan   klas 8 
Kunstzinnige vakken             

                          

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         87       

 

 

 
De leerlingen onderzoeken hoe een ruimte verbeeld kan worden (bijv. een reis door de ruimte, een 
ontdekkingsreiziger, het vijfkoppige monster), waardoor hun nieuwsgierigheid en ontdekkingdrang 
gestimuleerd blijven.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Tableaux maken van stilstaande beelden om helderheid te krijgen in de structuur van één of meer beelden (het 
verhaal dat je wilt vertellen/spelen.) 
Slow motion, freeze en rewind om door middel van deze speciale effecten een verhaal meer theatraal te 
maken. 
Uitvergroten (crescendo) 
Vertellen (in een geleide fantasie waarin de leraar de verteller is tot aan een verhaal dat door de spelers zelf 
verteld en gespeeld wordt. 
Een spel waarbij een geheime afspraak zit die de leerlingen gedurende de les moeten uitvinden (het 
maffiaspel), leent zich om groepsdynamiek te  herkennen en sociale vaardigheden aan te leren. 
Het spelen van verschillende einden aan een verhaal. Dit verruimt de blik op verschillende mogelijkheden. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De ontdekkingsreizen (periode), de verhaalstructuur (Nederlands), crescendo (muziek), ritme en ruimte 
(wiskunde). 
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KLAS 9      
 

OVERZICHT 
 
 

Perioden Aantal weken 
 

Thema 

Vakken   

Nederlands 1               4 Humor en Spanning 

Nederlands 2             3 Verlichting en Romantiek  

Geschiedenis 3 Verlichting en Revolutie 

Kunstgeschiedenis     4 Oudheid tot Renaissance 

Aardrijkskunde                  3 Geologie 

Economie                   3 Bedrijfseconomie 

Wiskunde 1                  3 Cirkelmeetkunde 

Wiskunde  2                 3 Algebra: Combinatoriek 

Biologie                       3 De menselijke zintuigen 

Natuurkunde               3 Warmte 

Scheikunde                 3 Koolstof / zoutprocessen 

Inhaalweek 0,5  

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

* genoemde vakken worden gegeven in twee blokuren van telkens 90min. 
 

 

Projecten   

Stage 2 weken Winkelstage 

 
 
 
 
 

Vaklessen Aantal lesuren 

per week 

 

 

Nederlands 2  

Engels 3  

Duits 3  

Frans 3  

Wiskunde 3  

Lichamelijke opvoeding 2  

Euritmie 2  

Klassikaal zang en Koorzang 2  

* Tekenen  4 Het menselijk gelaat 

* Houtbewerken 4 Maken van een houten beeld uit 
een ruw stamstok 

*Textiele werkvormen  4 Maken van een kledingstuk 

* Techniek / metaal  4 Werken met gereedschapsstaal 

* Drama  4 Typetjes toneelmatig verbeelden 

Klassenuren / vensteruur 1  
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KARAKTERISTIEKEN ONTWIKKELING 
 
De kindertijd is definitief voorbij. Het eigene van de persoonlijkheid komt te voorschijn. De jongere gaat nu 
denkend de wereld doorgronden en zich er een eigen mening over vormen. Het vermogen tot redeneren wordt 
verder ontwikkeld. Er is echter veel onzekerheid en disbalans. Er gaat veel invloed uit van de groep. Het 
vermogen om echt de eigen positie te bepalen, eigen keuzes te maken en daaraan innerlijke zekerheid te 
ontlenen, vraagt nog om gerichte ontwikkeling. De leerstof biedt ondersteuning door een heldere en 
consequente richting te wijzen. Een ander kenmerk van deze leeftijdsfase is het leven in uitersten. In deze 
leeftijdsfase wordt in de leerstof humor ingezet als een ‘medicijn’ dat vele lessen doortrekt.  
 
De 9

e
 klasser leeft in uitersten, het leven kent pieken en dalen. De eigen gevoelens worden als bijzonder 

ervaren. De leerling zoekt zijn eigen positie in de groep. Er is een neiging om in radicale oordelen te schieten, 
en er is een groot rechtvaardigheidsgevoel. In het denken kan de kennis langzamerhand geordend worden en 
kunnen complexere problemen opgelost worden. Er ontstaat oog voor alternatieven en keuzes en een drang 
om keuzes te maken, maar er is nog te weinig oordeelsvermogen en ervaring om die keuzes gefundeerd te 
maken. Er is een grote drang naar zelfstandigheid en naar het leren omgaan met sympathie en antipathie.  
 
Kernbegrippen zijn: 
 

- Praktisch combinerend denken 
- Kritisch / ongenuanceerd 
- Concreet 
- Revolutie 
- Zwart-wit tendensen in het gevoelsleven en denkleven 
- Stemmingswisselingen 
- Eenzaamheidsgevoel 
- Behoefte aan navolging ( idolen) 
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PERIODEN KLAS 9 
 
 

NEDERLANDS 
 

Periode: Humor en spanning 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
In deze periode wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende humoristische genres. Ook wordt het begrip 
spanning uitgediept. Aan de hand van voorbeelden krijgen leerlingen grip op de inhoud. Ook wordt er zelf veel 
geschreven. Ze lezen, luisteren en kijken naar humoristische fragmenten in verschillende genres. ‘Wat vind ik 
leuk en waarom?’ is een van de vragen die de leerlingen in deze periode beantwoorden. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan het fenomeen spanning. Hoe bouwt een schrijver spanning op? Welke instrumenten 
heeft hij/ zij?  
  
PEDAGOGISCGE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De periode humor en spanning sluit zeer goed aan bij deze leeftijd. De leerlingen leren relativeren. Ze leren dat 
je om mislukkingen kunt lachen en daarover kunt schrijven. Ook leren ze het gevoel nuanceren. Er zijn vele 
manieren om met de keerzijden van het leven om te gaan. Ze leren literaire stijlvormen hanteren, zodoende 
ontstaat beweeglijkheid in het denken en schrijven. Ze leren schijn en werkelijkheid, dat wat gezegd en dat wat 
bedoeld wordt van elkaar te onderscheiden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de les worden aantekeningen gemaakt en in het periodeschrift uitgewerkt. Er worden schrijfopdrachten 
gemaakt en voorbeelden gelezen. 
 
Extra ideeën: 
Zelf filmpjes laten maken bij de Kralingse Plas. 
De film Arachnafobia” laten zien in de klas met een kijkopdracht 
Fotostripverhaal laten maken. Uitgaan van scenario. 
Broodje-aap-verhalen laten vertellen. 
Zelf moppen laten bedenken. 
. 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Verhaalanalyse in klas 9 t/m 12 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
We sluiten af met een toets. Het schrift wordt beoordeeld.  
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NEDERLANDS 
 

Periode: Verlichting Romantiek 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode wordt de Nederlandse literatuur uit de 18
e
 en 19

e
 eeuw behandeld.  

In de periode Verlichting & Romantiek leren de leerlingen de kwaliteiten van het denk- en gevoelsleven kennen 
en waarderen. Ze ontdekken welke invloed de ontwikkeling van het denken heeft gehad op de literatuur in de 
tijd van de Verlichting. Ze lezen fragmenten uit verschillende literaire genres zoals het imaginaire reisverhaal of 
de briefroman. Ze stellen zich de vraag of de wijze lessen in de werken uit de Verlichting vandaag de dag nog 
geldig zijn. Ze leren dat de Romantiek veel meer inhoudt dan het woord romantisch doet vermoeden.  
De leerlingen schrijven zelf romantische verhalen en gedichten en luisteren naar verhalen van grote namen uit 
de literatuurgeschiedenis, zoals het liefdesverhaal ‘Saïdjah en Adinda’ uit de Max Havelaar van Multatuli.  
De leerlingen gaan inzien dat de literatuur niet losstaat van de geschiedenis. In de periode verlichting en 
romantiek worden biografieën van belangrijke schrijvers besproken. Voorbeelden zijn: Betje Wolff en Aagje 
Deken, Justus van Effen, Eduard Douwes Dekker en François Haverschrmidt. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Deze thema’s passen uitstekend bij de 9
e
 klasser. Je merkt dat het onderscheid: denken en gevoel (verlichting 

en romantiek) voor hen een realiteit is. Ze stellen zich open voor het objectieve: het waarnemen en het denken 
en voor het subjectieve: de gevoelens en drijfveren van de ziel, de idealen en de fantasie. Door de uitersten de 
uitersten neer te zetten, komt het midden tevoorschijn. Door het behandelen van biografieën maakt de leraar 
duidelijk welke levensvragen mensen kunnen hebben en hoe mensen daar vorm aan geven. In de biografieën in 
de negende klas gaat het om mensen die de problemen in de wereld aangaan door hun verstand of hun gevoel 
te gebruiken.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen maken een eigen periodeschrift waarin aantekeningen worden uitgewerkt. Ze maken 
schrijfopdrachten en verwerkingsopdrachten. 
 
Extra ideeën: 
Voorlezen uit Robinson Crusoe was een succes in de ambachtelijke stroom. 
Ambachtelijke stroom heeft zichzelf op 30-jarige leeftijd beschreven. Daarna opgevouwen, uitgedeeld en 
romantische verhalen geschreven over die hoofdpersoon. 
Romantisch gedicht laten schrijven. 
Subjectief en objectief laten beschrijven. 
Grafschriften. 
Naar het schoolmuseum aan het eind van je periode, wel duidelijk aangeven dat je voor Verlichting en 
Romantiek. Vraag naar mevrouw Burgerhart.  
Spectatoriaal geschrift laten schrijven.  
Lofdicht of stroomdicht laten schrijven over je stad. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met moderne vreemde talen en de periode wereldliteratuur in klas 12.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

We sluiten af met een toets. Het schrift wordt beoordeeld.  
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GESCHIEDENIS 
 

Periode: Verlichting en Revolutie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Een belangrijk uitgangspunt is het aanbrengen van begrip voor historische causaliteit m.a.w. de oorzaken van 
historische processen en de gevolgen. Zo wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van de verlichting. 
Renaissance met opkomende aandacht voor het leven op aarde. De mens komt centraal te staan en gaat vanuit 
nieuwsgierigheid op onderzoek uit en doet de ontwikkelingen. Die leiden tot een nieuwe houding alles eerst 
bewijzen in plaats van aannemen op gezag van een ander. Een steeds grotere groep gaat zich inzetten voor 
verlichting van de mensheid gebaseerd op rationalisme, het gevolg is van kritiek op traditioneel gegroeide 
instellingen. De trias politica wordt het ideaal van de staat. De kritiek van de verlichten leidt tot de Franse 
revolutie. Het ideaal van vrijheid en gelijkheid wordt kortstondig bewerkstelligd maar de overwinning van de 
beide standen roept ook onenigheid op. Er ontstaat strijd waardoor het ideaal uit beeld verdwijnt en Frankrijk 
en de dictatuur wordt onder Napoleon.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerling is na de meer praktisch gericht periode industriële revolutie toe aan diepere zaken. Hij/zij verkrijgt 
inzicht in hoe ideeën de wereld kunnen veranderen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt met historisch materaal gewerkt, teksten en voor zover mogelijk met visuele materialen, delen uit 
films over Eramus, Luther en de Franse revolutie. Elke lesdag wordt de stof van de vorige dag middels een 
onderwijs leergesprek opgehaald. Over de probleemstellingen wordt gediscussieerd. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De samenhang van historische processen wordt verduidelijkt middels een opbouw met oorzaken en gevolgen. 
Er is nadruk op jaartallen. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Er worden twee toetsen afgenomen. 
1. Verlichting (+ voorgeschiedenis) 
2. Franse revolutie, het begrip van het verloop van de Franse revolutie moet duidelijk worden gemaakt via een 
opstel over een denkbeeldige revolutie op het RSC.  
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GESCHIEDENIS 
 

Periode: Renaissance en vaderlandse geschiedenis 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Na de Middeleeuwen ontwikkelt de mens zich tot een steeds zelfstandiger denkend individu. De 
vanzelfsprekende ordening die in de Middeleeuwen aanwezig was, ondergaat een grote verandering. Aan het 
begin van de periode wordt er teruggeblikt op de Middeleeuwen. Er wordt gekeken naar de veranderingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van de kunst, geneeskunst, godsdienst en wetenschap. Behandeld kunnen worden: 
kruistochten en de islam, Maarten Luther en bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. Dit vloeit over in het behandelen 
van de Nederlandse opstand en het ontstaan van Nederland in zijn huidige vorm.  
 

PEDAGIOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Ook hier zien we het loslaten van de oude structuren die tot nu toe vanzelfsprekend waren voor de leerlingen. 
Leerlingen kunnen zich bewust worden van de mogelijkheden om zelfstandig te denken en dat je met het 
denken dingen kunt veranderen. Er komt een bewustwording van de individualiteit. Daarnaast ontstaat er 
bewustzijn en een duidelijk beeld dat het land waarin zij nu leven zijn oorsprong vindt in het verleden.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Lesstofverwerking in eigen schrift. Muurposter van zelfgekozen figuur. Tekenen van kaarten en andere teken- 
opdrachten.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Deze periode sluit aan bij de geschiedenis periode in de zevende klas.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Eindproefwerk, schrift beoordeling, beoordeling van de presentatie en beoordeling van de muurposter. 
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KUNSTGESCHIEDENIS 
 

Periode: Oudheid tot Renaissance 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In twee periodes van 3 en 2 weken wordt de geschiedenis van de kunst behandeld in chronologische volgorde 
beginnende bij de oude Egyptenaren tot en met Rembrandt. Het accent ligt op de beeldende kunsten. De grote 
werken passeren de revue: piramides, tempels, Griekse en Romeinse beeldhouwkunst en architectuur. De 
Renaissance wordt meer aan de hand van schilderijen belicht. Meesters als Giotto, Massaccio, Botticelli en uit 
de late Renaissance daVinci en Michaelangelo vormen de rode draad. De noordelijke Renaissance wordt met 
de zuidelijke vergeleken. Jan van Eyck, Hugo van der Goes en Albrecht Durer passeren de revue. Rembrandt is 
in deze de vertegenwoordiging van de Barok. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
“Kunstgeschiedenis is een spiegel voor de mensheid” 

De vijftienjarige maakt kennis met de volwassenheid. De volwassen wereld, de cultuur, heeft haar ontwikkeling 
zichtbaar gemaakt in o.a. de kunsten. De beeldende kunst biedt een mooi podium om ontwikkelingen in de 
mensheid te benoemen en te beleven. Kunstgeschiedenis is in die zin een inwijding in de volwassenheid. 
Thema’s als vrijheid, waarheid, schoonheid, het goede en het kwade komen aan bod. In de verschillende 
biografische elementen kunnen de leerlingen hun eigen mens-zijn spiegelen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Vertellen Biografieën, sfeerbeelden, achtergronden, mythes. 
 Doceren: Feiten, namen, werkwijzen, achtergronden enz. De leerling maakt aantekeningen, of de leraar 
dicteert, of de leerling krijgt informatie op papier. De periode wordt afgesloten met een proefwerk waar 
kennis, inzicht en herkenning worden getoetst. 
Reproducties bekijken: Van een zeer geselecteerd aantal afbeeldingen worden vorm en inhoud uitvoerig 
besproken (ca. 10 per kunstperiode) De leerling wordt geacht de verschillende stijlen te kunnen herkennen. 
Tekenen: De leerling tekent uit elke periode een voorbeeld na om zodoende stijl en sfeer goed te kunnen 
beleven 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Kennis, inzicht en de herkenning van de stijlen worden op het proefwerk getoetst. Dit gebeurt door vragen en 
het tonen van een reeks beelden. Het schrift wordt beoordeeld op volledigheid en kwaliteit van tekst en 
tekenwerk. 
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AARDRIJKSKUNDE 
 

Periode: Geologie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode komen de volgende zaken aan bod: het ontstaan en opbouw van de aarde, platen tektoniek, 
aardbevingen, vulkanisme, erosie en eventueel riviervormen en bodemvorming. Ook worden behandeld: 
stollingsgesteente, metamorfe gesteente en sedimentgesteente. Leerlingen leren over het ontstaan ervan en 
ze leren ze ook te herkennen. De leerlingen leren feiten maar ze leren ook afwegingen te maken tussen 
verschillende theorieën.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen zijn in deze leeftijd in staat grotere verbanden te leggen en zaken te doorzien. De puberteit breekt in 
alle hevigheid los met alle uitbarstingen van dien. De leerlingen krijgen zicht op de wetmatigheden achter de 
uitbarstingen van de aarde. De leerlingen ervaren dat de aarde de basis is waarop het leven zich afspeelt.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De lesstof moet verwerkt worden in het periodeschrift. Er worden veel schematische tekenopdrachten 
gemaakt die inzicht geven in de processen. Ook worden atlassen en kaarten gebruikt. Een onderwerp uit de 
periode kan uitgewerkt worden in een presentatie.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
S.O van begrippen, steen herkenning, eindproefwerk, schrift beoordeling, beoordeling presentatie.  
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ECONOMIE 
 

Periode: Bedrijfseconomie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode staat het winkelbedrijf centraal en vormt mede een voorbereiding op de winkelstage van twee 
weken.  
Een centraal begrip en activiteit in het economisch leven, Toegevoegde Waarde, staat centraal. De 
toegevoegde waarde wordt door middel van de vier productiefactoren besproken en onderzocht. Niet alleen 
binnen bedrijfstakken, ook iedere schakel in een bedrijfskolom voegt waarde toe. In samenhang met 
‘toegevoegde waarde’ worden begrippen als: kosten en kostprijs; arbeid en ondernemerschap (eenmanszaak); 
opbrengst en winst en concurrentie behandeld. 

- Hoe komt een prijs tot stand? 
- Waarom verschillen prijzen? 
- Is opbrengst ‘winst’? 
- Wat is het inkomen van de ondernemer? 

 
Wat kan de leerling op zijn stageplek verwachten?  
De stage wordt in deze periode ‘voor’ besproken en er wordt een marketingplan gemaakt.  
In vervolg op de biografieën in de achtste klas tijdens de periode worden hier ook andere grondleggers en ‘de 
aartsvaders van het economisch leven’ behandeld. Daarnaast worden directe economische verschijnselen en 
feiten die ons omringen onderzocht zoals leningen, aandelen, dividend, rente en lonen. 
 
Rekenvaardigheid wordt verder geoefend: rente, kortingen, teruggeven (hoofdrekenen), kostprijzen en, 
diagrammen worden getekend. Door staaf- en cirkeldiagrammen precies te tekenen wordt de wil getraind 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De negende klasser is opzoek naar nieuwe dingen en wil zo nieuwe ervaringen op doen. De handelingen van 
mensen in de buitenwereld kunnen daarin een belangrijk ‘voorbeeld’ zijn. In de winkelstage komen zij met die 
buitenwereld in contact. Zij gaan een nieuwe werkelijkheid ontdekken; nu niet meer voor de toonbank, maar 
achter de toonbank. De biografieën van ‘de aartsvaders van het economisch leven’ kunnen ‘voorbeeld’ werking 
hebben in het zoeken naar waarden en de eigen plaats in het geheel. ‘Waarden zoeken’ en Toegevoegde 
Waarde hebben een samenhang; wat is belangrijk?, welvaart, kwaliteit van leven?, waarom keurmerken?  
  
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De biografieën worden klassikaal in verhalen verteld. Opdrachten worden individueel en in groepjes uitgevoerd 
(en gepresenteerd). Diverse audiovisuele clipjes over de aartsvaders, concurrentie, marketingtrucs en het 
winkelbedrijf worden bekeken. In groepjes worden concurrenten en de verschillende prijzen vergeleken 
(concurrentie) en onderzocht door gericht de stad in te gaan.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Het periodeschrift vormt samen met het slotproefwerk de eindbeoordeling. Ook kunnen extra opdrachten in 
de eindbeoordeling worden meegenomen. 
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WISKUNDE 

 

Periode Cirkelmeetkunde 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Het getal pi: geschiedenis, benaderingen. 
De cirkel: kenmerken van de Griekse wiskunde, puntcirkel en lijnencirkel, omtrek en oppervlakte van de cirkel. 
Begrippen als diameter, kromming, koorde, middellijn, omtrekshoek enz. 
Zeer veel oefenen met figuren waarbij omtrek en oppervlakte moet worden berekend. 
Raaklijnconstructies. 
Bewijzen van stellingen ( Thales, omtrekshoekstelling, vierkoordenstelling, binnenomtrekshoek en 
buitenomtrekshoek, de oppervlakteformule afleiden uit de omtrekformule ) 
Grote variëteit aan constructies. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De cirkel is het beeld van de absolute eenheid. De cirkel is een weerspiegeling van de diepe perfectie, eenheid, 
heelheid en goddelijke aard van de schepping en van ons zelf. Onbewust kan de in chaos verkerende puber 
door het bezig zijn met cirkels een eenheid als houvast beleven. 
Constructies hebben een helend aspect in zich. Juist in het tekenen van cirkels en aanverwante constructies 
kan schoonheid en eenheid beleefbaar worden. Ook wordt het ontluikende ik van de negende klasser in relatie 
gebracht met de wereld en de vormkrachten. In klas 9 is de uitdaging om zelfstandig stapsgewijze meer 
ingewikkelde en samengestelde constructies tot een goed einde te brengen. Daarin doet het dan weer een 
appèl op de negende klasser om precies en netjes te werken. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het beeld ondersteunt de theorie. Je kunt “zien” of een bewijs of constructie klopt. Je kunt de leerlingen 
meenemen in het verhaal over dat geheimzinnige getal pi en hun verwondering wekken. Basisberekeningen 
moet iedereen onder de knie kunnen krijgen. In het oefenwerk is differentiatie mogelijk qua tempo en 
moeilijkheidsgraad. Bewijzen worden stapsgewijze opgebouwd. Reproductie is vaak toch een kwestie van leren 
en maakt zichtbaar of er echt begrip is ontstaan of dat een leerling alleen in het proces heeft kunnen 
meedenken en alleen een gevoel heeft gekregen voor de juistheid van het bewijs. Constructies doen een 
beroep op het lezen en zelfstandig verwerken van informatie en tevens op het precies hanteren van passer en 
geodriehoek. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De periode is een goede voorbereiding op de stof van het wiskunde B programma. Voor de leerlingen in het hv-
traject is het een steun om de keuze tussen wiskunde A en wiskunde B te maken. 
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WISKUNDE 

 

Periode Combinatoriek 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

• onderwerpen uit de combinatoriek: permutaties, combinaties, boomdiagrammen, wegendiagrammen, 
wandelingen in een rooster, trekken met en zonder terugleggen 

• het getal 0, het decimale getalstelsel 

• tweetallig stelsel drietallig stelsel enz., omrekeningen 

• irrationale getallen: introductie van de wortel als een irrationaal getal, tekenen van de wortelspiraal, 
oefeningen met de stelling van Pythagoras en het tekenen van wortellengtes.  

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Combinatoriek draagt bij aan het denken: ordenen, structuur ontdekken, van het concrete voorbeeld naar een 
algemene aanpak. Een negende klasser zit in de chaos zit en leert d.m.v. deze periode dat chaos ook te 
ordenen valt. Met vallen en opstaan, leert hij/zij zijn/haar denkvermogen in te zetten en ontwikkelt zo 
vertrouwen in de eigen denkkracht. Het leggen van causale verbanden en het kunnen uitvoeren van een 
denkproces is voor een negende klasser nog een hele worsteling. De leerling is nog erg gericht op de uitkomst 
en minder op het proces dat naar die uitkomst toe leidt. De leerkracht zal dus ook nog veel moeten 
voorstructureren en voor-denken, het nadenken is voor de meesten al moeilijk genoeg. Maar toch kan een 
negende klasser al meer denkstappen aan.  
Bij het irrationale getal wordt definitief de stap gezet in de wereld van de meer abstracte wiskunde. De wortel 
is meetkundig nog te koppelen aan de waarneming. Maar er wordt ook een beroep gedaan op het denken om 
een meer abstract getalbegrip te ontwikkelen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De opdrachten zijn concreet en uitdagend in hun eenvoud, dat spreekt de leerlingen meestal erg aan. Puzzels 
en ook tekeningen zorgen voor afwisselende lessen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De periode is een goede voorbereiding op de kansrekening van het wiskunde A programma. Voor de leerlingen 
in het hv-traject is het een steun om de keuze tussen wiskunde A en wiskunde B te maken. 
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BIOLOGIE 
 

Periode: De menselijke zintuigen 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Huid, zintuigen en zenuwstelsel, seksualiteit en drugs 

• Bij deze leeftijdsfase past het dat de leerling zijn waarnemen en reageren, beleeft als iets wat van hem 
uit naar buiten treedt.  

• Huid als afgrenzing en verbindingsorgaan; opbouw en functies en warmtewisselaar 

• Het oog, oor en de evenwichtszin. Reuk, smaak, bewegingszintuigen; bij iedere zin zoeken naar de 
kwaliteit; experimentjes;  

• Weg van prikkel naar impuls naar hersenen als voorwaarde voor gewaarwording 

• Verschil zinzintuig; 12 zintuigen; 12 kwaliteiten van verbinding maken; zinnen kunnen door ander 
zintuig heen werken;  

• Zenuwstelsel; onderdelen (plaats en functie), impulsbanen; reflex en bewuste reactie;  

• Seksualiteit; plaats in biografie; relatie met intimiteit; belang van ja-nee kunnen zegen; homofilie als 
normaal verschijnsel, id. masturbatie; belang van communicatie en seks wat vind je wel/niet lekker, 
voorbehoedsmiddelen, praktijk van abortus en alternatieven; soa’s;  

• Soorten drugs; denk-, gevoel- en wil versterking, meditatie als reguliere weg tot bewustzijnsverruiming 
(concentratieoefening); drugs als substituut en zoethouder, sociale druk drugs 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De 9
e
 klasser leeft in uitersten, het leven kent pieken en dalen. In het denken kan de kennis langzamerhand 

geordend worden en kunnen complexere problemen opgelost worden. Er ontstaat oog voor alternatieven en 
keuzes en een drang om keuzes te maken, maar er is nog te weinig oordeelsvermogen en ervaring om die 
keuzes te funderen. Er is een grote drang naar zelfstandigheid en naar het leren omgaan met sympathie en 
antipathie. Al deze processen staan in het teken van de vorming van een zielenhuid en daarmee de verovering 
van een onafhankelijke binnenwereld.  
 

• Het vinden van een nieuwe objectieve toegang tot de wereld zoals die in de 9
e
 klas is begonnen met 

het skelet zetten we in de 9
e
 klas voort. 

• In de woelige wereld van emotionele indrukken en oprispingen van allerlei aard bieden wij een 
houvast door de werking ven de zintuigen op een objectieve wijze te onderzoeken. 

• Naast het objectieve vaststellen als wetenschappelijke activiteit, wordt het denken van eenvoudige 
oorzaakgevolg relaties hiermee geoefend. 

• Van iedere wijze van waarnemen wordt de specifieke kwaliteit aangegeven om de mogelijkheid tot 
een spirituelere beleving open te houden en te oefenen. 

• De huid als beeld van een grens en tegelijkertijd ontmoetingsmogelijkheid biedt voedende beelden 
om de leerling te helpen bij de vorming van zijn zielenhuid. 

• Met de behandeling van het zenuwstelsel bieden we een verdere mogelijkheid tot het vinden van de 
lichamelijke basis voor het waarnemen en het bewegen. 

• Met het behouden van de seksualiteit hopen wij bij te dragen aan het bespreekbaar maken van dit 
onderwerp en het ontmaskeren van beperkende voorstellingen op dit kwetsbare gebied. 

• Het onderwerp drugs proberen wij objectief te beschouwen. Ook proberen we de behoefte van 
ervaringen op het spirituele gebied met dit onderwerp in relatie te brengen. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 
Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken, practicum. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Schriftelijke toetsen, periodeschrift. 
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NATUURKUNDE 
 

Periode: Warmte en elektromagnetisme 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

1. warmte 

• temperatuur, thermometers, schalen ( absolute nul ) 

• warmtetransport ( CV, I. leerlingenpracticum- warmtetransport) 

• warmte isolatie ( thermosfles )  

• faseovergangen ( deeltjesmodel voor fasen, brandblusapparaat, koelkast, 
tijd/temperatuurgrafiek ) 

• soortelijke warmte ( II. leerlingenpracticum – opwarmen van vloeistoffen) 

• formule voor warmte 

• warmte en energie 

• warmte en arbeid 

• arbeid en vermogen ( III. leerlingenpracticum - trappen lopen, we meten je vermogen) 
 

2. elektromagnetisme 

• soorten magneten ( permanente magneten, magnetische influentie) 

• elektromagneet (rechte stroomdraad, spoel, IV.leerlingenpracticum ) 

• toepassingen van elektromagneten ( de elektrische bel, het relais, de draaistoelmeter, de 
elektromotor ) 

• elektromagnetische inductie ( de dynamo ) 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

In de negende klas, maar vaak al eerder, breekt de puberteit in alle hevigheid los. De eigen voorkeuren en de 
eigen afkeuringen treden duidelijk op, veel leerlingen worden eigenwijs en eigenzinnig, kortom iets eigens van 
de persoonlijkheid komt te voorschijn. Er is echter nog heel veel onzekerheid om die nieuwe eigenschappen in 
balans te houden. Er gaat nog veel invloed of macht uit van de "groep", oordelen van de naaste omgeving 
spelen nog een belangrijke rol. De mogelijkheid om echt de eigen positie en de eigen oordelen te gaan bepalen 
en zo innerlijke veiligheid te verkrijgen is echter aanwezig. Ook hier speelt het denken een belangrijke rol. Het 
is nu minder sterk aan de waarneming gebonden, het vermogen om werkelijk te abstraheren ontwaakt. 
Vanuit het concrete kan men abstracte redenering gaan opbouwen. Dit abstractere denken geeft de 
mogelijkheid om (nieuwe) verbanden te gaan ontdekken en zo - langzaam aan - voor de verschillende gebieden 
van het leven tot eigen oordelen te komen. Het gaat om vraagstukken en begrippen die in het concrete 
verankerd zijn en toch een abstracte denkkracht vragen. Deze kunnen de ontwikkeling van het denken van de 
negende klasseer ondersteunen. 
De negende klasser kijkt al met meer afstand naar een proef. Hij ontwikkelt een meer op oorzaak en gevolg 
gerichte blik en neemt de verschijnselen veel “kaler” waar. De proeven, waarnemingsreeksen, dienen dit 
oorzaak en gevolg karakter te hebben.  
 

Vakgerichte doelen zijn: 

• analyseren 

• door verbanden begrippen vormen 

• waarnemingsoordelen 

• rekenen 

• technische toepassingen leren kennen 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• leergesprek docent – klas, leerling - leerling  

• demonstraties 

• leerlingenpracticum  

• oefenen met de werkbladen ( praktische vragen en rekenwerk ) 

• oefenen met de lesbrieven ( zelf theorie samenvatten, aantekeningen maken, werken aan overzicht ) 
Complexe formules als Q = mcT en de verschillen tussen warmte en temperatuur lenen zich goed voor snelle 
diagnose en feedback, voor Links/Rechts-opdrachten en het schriftelijk OLG. Warmte leent zich goed voor 
Concept Cartoons en Next Time Questions. Het elektromagnetisme leent zich goed voor POE-experimenten. 
Verschijnselen over warmte- en elektromagnetisme die lastig in de klas uitvoerbaar zijn, kunnen prima via 
YouTube-filmpjes worden getoond. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• wiskunde ( werken met formules ) 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 

• schriftelijke overhoringen 

• het proefwerk ( theorie ) 

• verslagen van zelfgemaakt practicum  
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SCHIEKUNDE 
 

Periode: Koolstof en zoutprocessen 
 
Ontwikkeling van het kind in klas negen 

De 9
e
 klasser leeft in uitersten,het leven kent pieken en dalen. De eigen gevoelens worden als bijzonder 

ervaren. De leerling zoekt zijn eigen positie in de groep. Er is een neiging om in radicale oordelen te schieten, 
en er is een groot rechtvaardigheidsgevoel. In het denken kan de kennis langzamerhand geordend worden en 
kunnen complexere problemen opgelost worden. Er ontstaat oog voor alternatieven en keuzes en een drang 
om keuzes te maken, maar er is nog te weinig oordeelsvermogen en ervaring om die keuzes gefundeerd te 
maken. Er is een grote drang naar zelfstandigheid en naar het leren omgaan met sympathie en antipathie.  
Begrippen: 

- Praktisch combinerend denken. 
- Concreet 
- Revolutie 
- Zwart-wit tendensen / gevoelens / denken. 
- Stemmingswisselingen. 
- Eenzaamheidsgevoel. 
- Behoefte aan navolging ( idolen) 
- Kritisch / ongenuanceerd. 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Belangrijke, hoofdzakelijk organische stoffen en processen en hun techniek en de alledaagse toepassingen. 
De daarbij gewonnen wetmatigheden worden zonder formules verduidelijkt. Tegelijkertijd echter ook inzicht in 
ecologische en maatschappelijke betrekkingen. 
 
Mogelijke lesinhouden: 

• Verbranding en oxidatie processen. Reductie als omkering van oxidatie ( verbranding) 

• Lucht  

• Organische chemie 
� Suiker, zetmeel en cellulose 
� Aantonen van de koolhydraten in de plant 
� Samenstelling van hout. 
� Papierfabricage 
� Smeulen 
� Houtskoolbereiding 
� Inkoolproces 
� Aardolievorming uit plantaardig en dierlijk, dus organische verbindingen. 

•    Gistingsprocessen 
� Gevaren van alcoholmisbruik/drugsproblematiek 

• Ethers 

• Esters en aromatische stoffen 
� Verzeping 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Zie met name klas 8. De negende klasser heeft behoefte aan meer wetenschappelijke gezichtspunten en meer 
overzicht en inzicht in de te behandelen onderwerpen. Met name het destillatieproces, waarbij uit een –
chaotisch- mengsel een scheiding van de bestanddelen plaatsvindt, kan vertrouwen geven in het denken ten 
opzichte van het nog chaotische gevoelsleven. De droge destillatie (smeulen) en de oxidatie zijn verwant aan 
de verbranding, maar zijn luiken naar geheel nieuwe stoffen als alcohol, ether en ester. De horizon wordt 
breder. Het naar aanleiding van de alcoholgisting ter sprake brengen van verslavingsproblemen, ook naar 
andere verslavingen, kan de jonge mens helpen zijn weg te vinden. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De periode kan op verschillende manieren starten, maar een goede is –na ophalen van de onderwerpen van de 
zevende en de achtste klas- te beginnen met droge destillatie en/of gisting van rozijnen, met daaraan 
gekoppeld het destillatieproces. Van daaruit zijn allerlei mogelijkheden open. Zie onder WAT. Practica met het 
bereiden van geur- en smaakstoffen (esters) of van parfum liggen voor de hand. 
Ook hier moeten waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk in een periodeschrift terecht komen. Er zouden 
spreekbeurten over verslavingsproblematiek gehouden kunnen worden, of naar aanleiding van vragenlijsten 
gesprekken hierover laten ontstaan. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met biologie, sociale aardrijkskunde: Drugsproblematiek en andere verslavingen. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Mondeling en schriftelijk: differentiatie in de vragen. Beoordeling van het bijgehouden periodeschrift. 
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VAKLESSEN KLAS 9 
 
 

NEDERLANDS 

ALLE NIVEAUS 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Argumenteren: In de 9e klas besteden we weinig aandacht aan dit onderwerp. Wel is argumenteren verweven 
in het maken van een boekverslag. In de negende wordt extra aandacht besteed aan het formuleren van je 
mening. Ze leren hun mening toe te spitsen en uit te breiden. Dit gebeurt als er gewerkt wordt met de reader 
zakelijk lezen.  
 

Boekverslagen: In de 9
e
 klas maken de leerlingen 4 boekverslagen. In dit jaar wordt de overgang gemaakt van 

jeugdliteratuur naar volwassen literatuur. Deze overgang maken we halverwege het jaar. We hanteren twee 
boekenlijsten. Een lijst is specifiek voor klas 9. In deze lijst staan jeugdboeken van niveau. Daarnaast gebruiken 
we een lijst met volwassen literatuur. Deze is zeer uitgebreid en is bedoeld voor alle klassen vanaf de negende.  
Omdat het gevaar groot is dat leerlingen hun verslagen van internet halen. Lijkt het ons goed om ze het verslag 
in de klas te laten schrijven. Wel mogen ze een samenvatting van internet halen. Daarnaast hebben we nog de 
discussie in de sectie of het niet beter is het lezen van volwassen boeken uit te stellen tot de 10

e
 klas. 

 
Spelling: De eerste reader in de 9

e
 gaat over spelling, interpunctie en woordenschat uitbreiding. Bijzondere 

aandacht besteden we aan de werkwoordspelling, omdat onze ervaring is dat leerlingen daar het meeste 
moeite mee hebben.  
 

Schrijfvaardigheid: In de schrijfvaardigheid maken we onderscheid tussen creatief - en zakelijk schrijven. 
Creatief schrijven wordt in dit jaar graag door leerlingen gedaan. We maken gebruik van een reader waarin aan 
beide aandacht wordt besteed. Ook maken ze een tijdschrift voor jeugdliteratuur. 
In de periodes maken ze schrijfopdrachten die gekoppeld zijn aan de stof. De leraar is vrij om opdrachten te 
bedenken die passen bij de klas. Daarnaast maken de leerlingen hun eigen uitwerkingen van de aantekeningen.  
 

Spreekvaardigheid: Spreekvaardigheid wordt in veel lessen geoefend. Zo willen we in de vaklessen dat de 
leerlingen een spreekbeurt over een vrij onderwerp houden. Belangrijk daarbij is dat het een logisch verhaal is 
en dat de opbouw goed is. Ook belangrijk is dat de klas betrokken wordt bij de beoordeling. Leerlingen geven 
elkaar tips en topsAls er ruimte is voor een Lagerhuisdebat, integreren we dat in de vaklessen. 
 

Grammatica: In een grammaticablok wordt de grammatica behandeld. Het redekundig ontleden komt 
uitgebreid aan de orde. Ook worden de voornaamwoorden herhaald, de soorten werkwoorden en de 
bijvoeglijke naamwoorden. De HV-klassen leren daarnaast wat een samengestelde zin is en welke soorten er 
zijn. Vaak zeggen leerlingen met een zucht dat ze het nu na jaren worstelen eindelijk begrijpen.  
 

Handschrift: In de vakles wordt daar niet meer op gelet. In de periodes Nederlands wel. 
 
Woordenschat: In het blok spelling wordt ook aandacht besteed aan de woordenschat. Ook leren de leerlingen 
veel nieuwe woorden in de periodes.  
 

Verhalen: De 9
e
 klasser leest graag verhalen. Tijdens het lezen is het rustig in de klas. Ook luisteren ze graag 

naar een leraar die een mooi verhaal vertelt. In het blok literatuur bieden we veel verhalen aan. In dit blok 
lezen ze sprookjes, mythen, legenden, sagen en verhalen om de verhaalanalyse aan te oefenen. In de periodes 
worden ook veel verhalen gelezen. De leerlingen leren ook verhalen schrijven. Dit gebeurt aan het eind van de 
9

e
 klas. 

 
Leesvaardigheid: in de reader zakelijk lezen wordt aandacht besteed aan tekstverklaren 
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN 
 

Argumenteren: We besteden weinig aandacht aan dit onderwerp, omdat leerlingen van deze leeftijd nog 
onvoldoende in staat zijn om te abstraheren. De leerlingen reageren nog vooral primair op bepaalde prikkels. 
Ze hebben nog onvoldoende innerlijke ruimte om bepaalde problemen te overdenken. 
 

Boekverslagen: Door het maken van verslagen leren de leerlingen abstraheren. Ze maken zich los van het 
verhaal en gaan denken over wat ze gelezen hebben. Ook leren ze hun gevoelen s en gedachten te 
verwoorden. Ze betrekken dat wat ze vinden op voorbeelden uit het boek. 
 
Spelling:Kennis uit de 8

e
 wordt opgehaald en uitgebreid. We doen het in blokvorm, omdat er op deze manier 

overzicht en samenhang ontstaat. Aan spelling beleven leerlingen wetmatigheden. Iets is goed of fout. Dit geeft 
duidelijkheid. 
 

Schrijfvaardigheid:Deze opdrachten zijn bedoeld om de leerlingen te leren om dat wat ze denken te 
verwoorden. Schrijven is een scheppende bezigheid. Door te schrijven neem je je plaats in de wereld. We 
merken aan negende klassers dat de meesten dit graag doen. Ze beleven plezier aan het gebruiken van hun 
fantasie. Het zakelijke schrijven zorgt voor structuur. Het maakt duidelijk dat er bepaalde afspraken zijn waar 
iedere burger zich aan houdt. Het leren kennen van deze afspraken vergroot je mogelijkheden om zelf te 
participeren. De leerlingen ontdekken dat het denken zich kan uitbreiden. 
 
Spreekvaardigheid: Leerlingen vinden het prettig om zelf te kunnen praten in de les. Door voor te lezen 
ontwikkelen ze intonatie en dictie. Door het declameren van gedichten leren ze klanken goed te vormen. 
Klanken zijn de bouwstenen van onze taal. We merken dat leerlingen vaak slordig zijn in hun uitspraak. Het 
voordragen helpt hen hier aandacht aan te besteden. Het logisch opbouwen van een verhaal past goed bij deze 
leeftijdsfase waarin de leerling leert zijn denken door de wil te ordenen. 
 

Grammatica: We doen dit, omdat we merken dat veel leerlingen pas in de 9
e
 klas het abstractieniveau hebben 

dat nodig is om foutloos te kunnen ontleden. Door het ontleden van hoofd- en bijzinnen leren ze hoofd- en 
bijzaken van elkaar te scheiden. Ook `pakt’ het ze bij elkaar. Het geeft rust en overzicht. Grammatica is de 
ruggengraat van een taal. Deze structuur helemaal kennen, betekent ook helemaal mens worden. Je wordt 
mens tot in het meest stoffelijke dat we hebben, het skelet. 
 
Handschrift: Het werken aan het handschrift is een wilactiviteit die de hele schoolloopbaan belangrijk blijft. 
 
Woordenschat: Omdat leerlingen uit zichzelf minder lezen is het belangrijk om de woordenschat ook op school 
uit te breiden. Zo werken de leerlingen aan hun taalvaardigheid.  
 
Verhalen: In de oude volksverhalen gaat het om de wereld van de verschijnselen of de keuzes die mensen 
hebben tussen goed en kwaad. Door het lezen van korte verhalen en het bespreken ervan krijgen de leerlingen 
vat op de verhaalanalyse. Ze leren om op enige afstand naar het verhaal te kijken. Een pril eigen oordeel 
ontstaat. Verhalen zelf schrijven prikkelt de fantasie en de verbeeldingskracht.  
In de klas wordt het doodstil. De leerlingen krijgen rode wangen en een dromerige blik in de ogen. Het laat ze 
ervaren dat in de geest alles mogelijk is en dat ze zelf de scheppers zijn van een bedachte realiteit. Hierdoor 
beleven de leerlingen iets van de macht van het woord en de bijzondere kwaliteit van de verbeeldingskracht. 
Het maakt ze gelukkig en zorgt voor een gevoel van vrijheid en mogelijkheden.  
 

Leesvaardigheid: Door het lezen bouwt een mens innerlijk een samenhangende wereld op. Dit is de wereld die 
de schrijver schetst. Het begrijpen van wat er geschreven staat, is een denkactiviteit. Als het begrip gecreëerd 
is, kan men dit met het gevoel verbinden en tot een eigen oordeel komen.  
In de literaire leesvaardigheid gaat het om de uitbreiding van het eigen zielenleven. Door je te verbinden met 
personages die op een bepaalde manier denken en handelen, wordt de eigen zielenwereld rijker. Er ontstaat 
begrip voor anderen.  
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 

Argumenteren: Impliciet wordt er aan dit onderwerp aandacht besteed in de lessen schrijfvaardigheid. De 
leerlingen schrijven in deze lessen individueel een eerste beschouwing en een betoog. De leraar helpt ze hierbij 
door eerst klassikaal over de onderwerpen te brainstormen. 
 

Boekverslagen: De leerlingen lezen de boeken die op de boekenlijsten staan die de sectie op internet heeft 
gezet. Als ze een boek willen lezen dat niet op de lijsten staat, overleggen ze met de leraar alvorens het boek te 
gaan lezen. Het lezen van boeken en het maken van verslagen is huiswerk. Aan het begin van het jaar noteren 
de leerlingen de data voor de verslagen in hun agenda, zodat ze lang van tevoren kunnen beginnen met lezen. 
De verslagen worden nagekeken en door de leraar beoordeeld. 
 

Spelling: We werken met een reader. Iedere les kijken we klassikaal oefeningen na. Soms deelt de leraar 
nakijkbladen uit. Bepaalde spellingsregels worden extra onder de loep genomen. 
In de les maken de leerlingen vervolgens nieuwe oefeningen. Ze mogen daarbij zachtjes overleggen met hun 
buurman/buurvrouw. Het blok wordt afgesloten met een proefwerk. 
 

Schrijfvaardigheid: De schrijfopdrachten worden individueel gemaakt. Vaak wordt de opdracht ingeleid door 
een klassengesprek om zo het denken op gang te brengen. We leren de leerlingen om het schrijfproces te 
beginnen met brainstormen. Daarna maken ze van de woorden die ze hebben opgeschreven een structuur die 
vervolgens uitgewerkt wordt in alinea’s.  
Enkele schrijfopdrachten worden beoordeeld. 
 

Spreekvaardigheid: Spreekvaardigheid is gedeeltelijk een geïntegreerd onderdeel van het vak. Daarnaast willen 
we er via spreekbeurten aparte aandacht aan besteden. De spreekbeurten zijn individueel en worden klassikaal 
nabesproken. We gebruiken zelf een beoordelingsformulier. 
 

Grammatica: We werken met twee readers. De 9vmbo/havo klas reader behandeld de redekundige en 
gedeeltelijk de taalkundige ontleding zonder daarbij in te gaan op de samengestelde zin. De 9 havo/vwo reader 
gaat daarentegen wel uitgebreid in op samengestelde zinnen. Iedere les wordt een grammaticaal onderwerp 
klassikaal behandeld, waarna de leerlingen individueel of in tweetallen oefeningen maken. De volgende les 
worden deze oefeningen klassikaal nabesproken. Het blok wordt afgesloten met een proefwerk. 
 

Handschrift: Naast het uitwerken van aantekeningen oefenen de leerlingen hun handschrift wanneer ze de 
gedichten die de leraar aanbiedt, moeten overschrijven. In de periodes Nederlands worden nml. veel gedichten 
uit het Nederlandse taalgebied gebruikt en opgeschreven. Dit doen de leerlingen op de tekenbladzijdes van 
hun periodeschrift. Het netjes overschrijven van de gedichten is een goede oefening om het handschrift te 
verbeteren. 
 

Woordenschat: Het aanleren van nieuwe woorden gaat gedeeltelijk spelenderwijs. In periodes worden voor de 
leerlingen nieuwe woorden gebruikt en uitgelegd. Daarnaast staan in de leesteksten woorden die opgezocht 
moeten worden in het woordenboek. Ook in het taalblok spelling is aandacht voor de 
woordenschatuitbreiding. De leerlingen leren de woorden voor het proefwerk.  
 

Verhalen: De verhalen lezen we klassikaal. Leerlingen lezen om de beurt voor. Creatief schrijven gebeurt 
individueel. Sommige verhalen worden voorbelezen. Alle verhalen worden bij de leraar ingeleverd.  
 

Leesvaardigheid: Teksten worden klassikaal gelezen en besproken. Daarna maken de leerlingen individueel de 
vragen en opdrachten bij de teksten. Het blok wordt afgesloten met een proefwerk. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

 

Argumenteren: 

Vanaf klas 10 wordt dit onderdeel expliciet behandeld.  
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Boekverslagen 

We vinden het belangrijk om aan het begin van het jaar een overzicht te hebben van de boeken die de 
leerlingen in de 7

e
 en 8

e
 gelezen hebben.  

 

Spelling: 

We sluiten aan bij de kennis die in voorgaande jaren is opgebouwd. We automatiseren eerder aangeleerde 
vaardigheden. 
 
Schrijfvaardigheid 

Binnen ons vak werken we aan een doorgaande lijn voor het schrijfonderwijs. In de 7
e
 en 8

e
 klas worden b.p. 

schrijfopdrachten gemaakt. In klas 9 en 10 ook. We doen dit om ervoor te zorgen dat er geen overlappingen 
ontstaan en om te controleren of alle onderdelen die geleerd zouden moeten worden aan bod komen.  
 

Spreekvaardigheid 

Ook in de andere leerjaren worden spreekbeurten gehouden.  
 
Grammatica 

Dit blok hangt samen met wat in de 7
e
 en 8e klas is aangezet. Met dit blok sluiten we de grammaticalessen af. 

 

Handschrift 

Met alle periodes. 
 

Woordenschat 

In de leerlijn Nederlands is ieder jaar aandacht voor dit onderwerp. In klas 7 t/m 10 wordt de woordenschat 
bewust uitgebreid.  
 

Verhalen 

Ook in de 7
e
 en 8

e
 klas is al veel geoefend met voorlezen. In de 9

e
 klas breiden we dit uit door de leerlingen 

steeds meer zelf te laten voorlezen. Het creatief schrijven is ook al in de 7
e
 en 8

e
 klas geoefend. Ieder jaar 

schrijven leerlingen een zelfverzonnen verhaal.  
 

Leesvaardigheid 

Er is een doorlopende leerlijn voor de leesvaardigheid.  
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ENGELS  

VMBO-TL 
 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Opbouw van idioom, elke week woorden leren. 
Grammatica: het overzicht van de verschillende tijden en de toepassing daarvan vormt het belangrijkste 
grammatica onderdeel. Naast de methode wordt hiervoor een reader gebruikt. Bij de training van de 
vaardigheden komen verschillende thema’s aan bod zoals: relaties, lichaamstaal, veranderingen en cultuur.  
Elke maand behandelen we een humoristisch gedicht eventueel gericht op de seizoenen en de jaarfeesten. 
Deze gedichten worden gereciteerd, getekend of nagespeeld. Er worden twee boeken gelezen waaronder de 
Christmas Carol. Boeken worden beluisterd met cd of bekeken met dvd. Leerlingen maken zelfstandig een 
boekverslag van beide werken. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerlingen maken in de negende klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze zijn in staat om 
afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer grammaticaal overzicht hebben. En helder 
beeld krijgen van de tijden in de Engelse taal met hun strenge toepassingsregels past bij het de zwart/wit 
tendensen in het denken van de 9e klasser. De gedichten dienen als uitspraakoefening maar ook als een 
opmaat voor de latere behandeling van de Engelse literatuur. Bovendien wordt bewust gekozen voor 
humoristische gedichten omdat dit iets is waar juist 9e klassers erg van kunnen genieten. De boeken worden 
nog gezamenlijk behandeld waarbij het genieten van het verhaal centraal staat. Tevens dienen zij als oefening 
om zelfstandig een boekverslag te maken. Het gebruik van audio of video materiaal is een bron van goede 
uitspraak-input en een oefening voor kijk en luistervaardigheid. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leerlingen zijn in de negende klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als leerkracht zijn we er meer 
om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere 
opdrachten kunnen in paren of in groepjes gedaan worden. Boekverslagen worden zelfstandig gemaakt ter 
oefening voor volgend jaar. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Aan de ene kant wordt de taal heel zakelijk benaderd, zoals bij het leren van de tijden met de daarbij horende 
strenge regels. Daarnaast wordt de taal ook aangeboden als iets om van te genieten, zoals de gedichten en de 
boeken. Lol hebben in spelen met de taal en met de regels is van belang. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Wekelijks een SO 
-Per hoofdstuk een proefwerk (vocabulaire en grammatica) 
-Vaardigheidstoetsen in: lezen (tekstbegrip), schrijven (brief), luisteren (luisteroefening) en spreken (een 
dialoog) 
-2 boekverslagen (moeten als voldoende beoordeeld zijn).  
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ENGELS  

HAVO/VWO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Opbouw van idioom, elke week woorden leren. 
Grammatica: het overzicht van de verschillende tijden en de toepassing daarvan vormt het belangrijkste 
grammatica onderdeel. Naast de methode wordt hiervoor een reader gebruikt. Bij de training van de 
vaardigheden komen verschillende thema’s aan bod zoals: relaties, lichaamstaal, veranderingen en cultuur.  
Elke maand behandelen we een humoristisch gedicht eventueel gericht op de seizoenen en de jaarfeesten. 
Deze gedichten worden gereciteerd, getekend of nagespeeld. Er worden twee boeken gelezen waaronder de 
Christmas Carol. Boeken worden beluisterd met cd of bekeken met dvd. Leerlingen maken zelfstandig een 
boekverslag van beide werken. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerlingen maken in de negende klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze zijn in staat om 
afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer grammaticaal overzicht hebben. En helder 
beeld krijgen van de tijden in de Engelse taal met hun strenge toepassingsregels past bij het de zwart/wit 
tendensen in het denken van de 9e klasser. De gedichten dienen als uitspraakoefening maar ook als een 
opmaat voor de latere behandeling van de Engelse literatuur. Bovendien wordt bewust gekozen voor 
humoristische gedichten omdat dit iets is waar juist 9e klassers erg van kunnen genieten. De boeken worden 
nog gezamenlijk behandeld waarbij het genieten van het verhaal centraal staat. Tevens dienen zij als oefening 
om zelfstandig een boekverslag te maken. Het gebruik van audio of video materiaal is een bron van goede 
uitspraak-input en een oefening voor kijk en luistervaardigheid. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leerlingen zijn in de negende klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als leerkracht zijn we er meer 
om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere 
opdrachten kunnen in paren of in groepjes gedaan worden. Boekverslagen worden zelfstandig gemaakt ter 
oefening voor volgend jaar. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Aan de ene kant wordt de taal heel zakelijk benaderd, zoals bij het leren van de tijden met de daarbij horende 
strenge regels. Daarnaast wordt de taal ook aangeboden als iets om van te genieten, zoals de gedichten en de 
boeken. Lol hebben in spelen met de taal en met de regels is van belang. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Wekelijks een SO 
-Per hoofdstuk een proefwerk (vocabulaire en grammatica) 
-Vaardigheidstoetsen in: lezen (tekstbegrip), schrijven (brief), luisteren (luisteroefening) en spreken (een 
dialoog) 
-2 boekverslagen (moeten als voldoende beoordeeld zijn).     
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DUITS 

VMBO-TL/HAVO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In de negende klas hebben we gekozen voor de methode “Na klar!” en werken we het hele jaar door aan de 
vaardigheden en behandelen we verschillende thema’s, zoals: relaties, vrije tijd, veranderingen en cultuur. De 
grammatica wordt in de negende klas uitgebreid behandeld. Het jaar begint met herhaling van de grammatica 
van de voorafgaande jaren, waarna het geleidelijk wordt uitgebreid. We behandelen de tijden als: 
tegenwoordige Tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord, dit geldt zowel voor de regelmatige- als voor de 
onregelmatige werkwoorden. Ook wordt de 1

e
, 3

e
 en 4

e
 naamval behandeld en toegepast. Er worden 

regelmatig schriftelijke overhoring afgenomen over de werkwoorden. Elke week wordt er een idioom toets 
afgenomen. Elke 4/5 weken volgt er een proefwerk van een hoofdstuk uit de methode, waarin alle grammatica 
onderdelen, maar ook de woordenschat getest wordt. In de lessen behandelen we regelmatig gedichten, 
gericht op de seizoenen en de jaarfeesten. Deze gedichten worden door de leerlingen gereciteerd. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerlingen maken in de negende klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze zijn in staat om 
afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer grammaticaal overzicht hebben.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leerlingen zijn in de negende klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als leerkracht zijn we er meer 
om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere 
opdrachten kunnen in paren of in groepjes gedaan worden.  
In de negende klas worden de volgende boeken gelezen: 
Sicher ist nur eins  

Im chat war er noch so süβ 
 
VAKINHOUDELIKE SAMENHANGEN IN DE LESSEN 

Leerlingen krijgen in de negende klas nog iedere week een schriftelijke overhoring om de woordenschat uit te 
breiden. De vaardigheden worden los van het proefwerk getoetst.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Wekelijks een S.O. 
 
Per hoofdstuk een proefwerk (vocabulaire en grammatica) 
Vaardigheden: lezen (tekstbegrip), schrijven (brief), luisteren (luisteroefening) en spreken (een dialoog) 
2 boeken lezen, waarna een boekentoets volgt.  
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DUITS 

HAVO/VWO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In de negende klas hebben we gekozen voor de methode “Na Klar!” en werken we het hele jaar door aan de 
vaardigheden en behandelen we verschillende thema’s, zoals: relaties, vrije tijd, veranderingen en cultuur. De 
grammatica wordt in de negende klas uitgebreid behandeld. We beginnen het jaar met een kleine herhaling 
van de voorafgaande jaren en breiden dit in de loop van het jaar uit. We behandelen tijden als: tegenwoordige 
tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, dit geldt zowel voor de regelmatige- als voor de onregelmatige 
werkwoorden. Ook worden alle naamvallen behandeld en toegepast. Er worden regelmatig schriftelijke 
overhoringen afgenomen over de werkwoorden. Elke week wordt er een idioom toets afgenomen. Elke 4/5 
weken volgt er een proefwerk van een hoofdstuk uit de methode, waarin alle grammatica onderdelen, maar 
ook de woordenschat getest wordt. In de lessen behandelen we regelmatig gedichten, gericht op de seizoenen 
en de jaarfeesten. Deze gedichten worden door de leerlingen gereciteerd. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerlingen maken de negende klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze zijn in staat om afstand 
te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer grammaticaal overzicht hebben.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leerlingen zijn in de negende klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als leerkracht zijn we er meer 
om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere 
opdrachten kunnen in paren of in groepjes gedaan worden. In de negende klas lezen we de boeken: 
Die Angst und der Tod   
Merkt doch keiner, wenn ich schwänze 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Leerlingen krijgen in de negende klas nog iedere week een SO om de woordenschat uit te breiden. De 
vaardigheden worden los van het proefwerk getoetst.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Wekelijks een SO 
Per hoofdstuk een proefwerk (vocabulaire en grammatica) 
Vaardigheden: lezen (tekstbegrip), schrijven (brief), luisteren (luisteroefening) en spreken (een dialoog) 
Regelmatig SO regelmatige- en onregelmatige werkwoorden 
2 boeken lezen, waarna een boekentoets volgt.      
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FRANS 

ALLE NIVEAUS 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In de lessen werken we op de volgende 4 gebieden: 
De communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld zoals:gespreksvaardigheid (GV), spreekvaardigheid (SV)), 
luistervaardigheid (LV), leesvaardigheid (LeV), schrijfvaardigheid (SchrV) 
De culturele component krijgt aandacht. Leerlingen krijgen kennis van landen en volkeren waar Frans als 
voertaal gebruikt wordt 
De taalkundige component wordt uitgebreid: zoals de woordenschat, morfo-syntaxis en de fonetiek 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Deelnemen aan gesprekken(GV); vragen beantwoorden en/of iets vertellen(SV); gesproken informatie 
begrijpen (LV); de informatie uit geschreven teksten begrijpen(LeV); woorden, zinnen en teksten (op)schrijven 
(SchrV) Kortom: de leerlingen verwerven de receptieve en productieve vaardigheden die hen helpen om op 
eenvoudige wijze te functioneren in een (beperkt) aantal die relevant zijn voor hun belangstelling en 
leefwereld. 
 
Belangstelling voor en affiniteit met Franstalige regio’s in de wereld (taal, mensen, cultuur) vinden we 
belangrijk. De leerlingen moeten op de hoogte zijn van verschillen en gelijkenissen in omgangsvormen, 
leefgewoonten en taalgebruik. 
 
De leerlingen verwerven verschillende vaardigheden die nodig zijn voor het vak: 
een functionele basiswoordenschat, een functionele (basis)grammatica; essentiële Franse morfologische 
vormen en gebruiksregels, zaken kunnen opzoeken in een beknopt grammaticaal overzicht en/ of 
woordenboek en het bekend raken met de fonetische eigenaardigheden van de Franse taal zoals uitspraak, 
ritme en intonatie. 
 

De leerlingen leren reflecteren op hun eigen werkwijze en de behaalde resultaten. Ze ontwikkelen 
leerstrategieën en verkrijgen inzicht in taalleerproces. Daarnaast zijn ze medeverantwoordelijk voor hun eigen 
leerproces. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

GV: dialogen, groepsgesprekken in de klas aan de hand van modelgesprekjes. 
SV:vraag+antwoord oefeningen; teksten navertellen/samenvatten;vragen beantwoorden en informatie 
verstrekken over zichzelf,hun omgeving en leefwereld en hun biografie. 
LV: luisteren naar uiteenlopende luisterteksten zoals verhalen, gesprekken, reportages, interviews, reclame etc. 
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan fabels, chansons en poëzie! 
LeV: lezen van verschillende tekstsoorten zoals aanwijzingen, opschriften, affiches, formulieren, 
nieuwsberichten, artikelen, verhalen etc. Ook hier wordt bijzondere aandacht besteed aan gedichten, fabels, 
chansons! 
SchrV: schrijven van briefjes, kaartjes, e-mails, invulformulieren etc. Ook de biografie wordt gebruikt. 
 
Feitenkennis overdragen d.m.v. leesteksten/visuele en auditieve media. Er worden reiservaringen uitgewisseld. 
Methode Franconville / Grandes Lignes als leidraad. 
Transparante didactiek, d.w.z. praten over doel, inhouden, werkwijze en evaluatie van de concrete 
lesactiviteiten. Leerstrategieën worden aangeleerd, toegepast en geëvalueerd.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Er is een doorlopende leerlijn Frans. Klas negen sluit dus aan bij de achtste en tiende klas. 
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TOETSING VAN DE LESSEN 

Toetsen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
De verhouding tussen taalkundige kennis (lexicon, morfo-syntaxis,fonetiek) en de communicatieve 
vaardigheden is idealiter 40%- 60% 
Toetsen moeten voorspelbaar, duidelijk en glashelder zijn. De leerlingen moeten vooraf precies weten wat van 
hen gevraagd zal worden en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. 
Toetsresultaten moeten objectief meetbaar zijn. 
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WISKUNDE 

VMBO-TL 
 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

• Vlakke meetkunde 

• Formules 

• Rekenen 

• Statistiek 

• Formules gebruiken 

• Oplossingen zoeken 

• Goniometrie  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Ook hier speelt het denken een belangrijke rol. Het is nu minder sterk aan de waarneming gebonden, het 
vermogen om werkelijk te abstraheren ontwaakt. Een getal hoeft niet langer 3 of 11 te zijn, het kan door x  
voorgesteld worden en pas later een inhoud krijgen. Vanuit het concrete kan men abstracte redenering gaan 
opbouwen. Dit abstractere denken geeft de mogelijkheid om (nieuwe) verbanden te gaan ontdekken en zo - 
langzaam aan - voor de verschillende gebieden van het leven tot eigen oordelen te komen. Het gaat om 
vraagstukken en begrippen die in het concrete verankerd zijn en toch een abstracte denkkracht vragen. Deze 
kunnen de ontwikkeling van het denken van de negende klasseer ondersteunen. In de negende klas biedt de 
lesstof van de wiskunde mogelijkheden om dat combinerende denken te oefenen. 

 
In klas negen moet vooral ten behoeve van het behandelen van goniometrie de (gewone) rekenmachine 
geïntroduceerd worden. 

 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg 

• Werken in groepen 

• Zelfstandig werken 
 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Natuurkunde 

• Economie  

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
In de wiskundelessen wordt met de methode Netwerk gewerkt. Elk hoofdstuk bevat 4 kernen. Na twee kernen 
krijgen de leerlingen een SO. Als de stof van alle vier kernen behandeld is krijgen de leerlingen het proefwerk 
over het hele hoofdstuk. 
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WISKUNDE 

HAVO/VWO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Lineaire functies, kwadratische functies, goniometrie (sin, cos, tan), analytische meetkunde. Hoe verandert een 
functie omhoog/omlaag gaat, dan wel vermenigvuldigd wordt. Hierbij behandelen we niet de statistiek en de 
exponentiële functie. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Er wordt geoefend met de algebra. De leerlingen ontwikkelen begrip van de stof door veel te oefenen. Ze leren 
om door te zetten en regelmatig voor het vak te werken. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

- Klassikale uitleg, onderwijsleergesprek.  
- Meer dan de helft van de lestijd wordt gebruikt om alleen te werken in volstrekte stilte. Soms mag dat in 
tweetallen.  
- De analytische meetkunde wordt aangeboden zoals we die ook in de periode geven. 
- De leerlingen die meer moeite hebben met de stof krijgen extra hulp in de les. Ook is het mogelijk om 
individuele ondersteuning buiten de les om te krijgen. Leerlingen met bijvoorbeeld faalangst kunnen een keer 
een toets mondeling (over) doen. Goede leerlingen krijgen af en toe een extra puzzel. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De flinke oefening in de algebraïsche vaardigheden is een noodzaak voor iedereen die wiskunde B wil kiezen. 
Hoewel de goniometrie niet in het wiskunde-A programma zit, is het verhoudings-denken en ook het 
rekenwerk hierbij juist voor wiskunde A belangrijk.  
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

In de toetsen is er altijd de opbouw van standaard naar iets nieuws, en van gemakkelijk rekenwerk naar lastiger 
rekenwerk. Elk hoofdstuk wordt getoetst met minimaal een overhoring, en een repetitie. In bijzondere 
gevallen, zoals bij faalangst, wordt een enkele keer een (mondelinge) herkansing gegeven.  
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN  
 

Terugslagspelen 

Volleybal 

- zodanig beheersen van de basistechnieken dat deze in spelvorm kunnen worden toegepast 
o bht. vw en aw onder druk kunnen spelen 
o oat. onder druk kunnen spelen 
o bs. onder druk kunnen spelen 
o smash in oefenvorm technisch redelijk kunnen uitvoeren 
o blokkering (1-mans) in oefenvorm redelijk kunnen uitvoeren 
o zijwaartsrollen / 1-hand spelen, aanbieden in oefenvorm en dus kennen 

- beheersen van basismotorische eigenschappen en deze op peil houden 

- kennen van alle relevante spelregels zoals verwoord op laatste 2 pagina’s spelregels 4x4 (incl. smash 
en blok) 

o scheidsrechtertekens: 
� “over net reiken” 
� “net raken” 

- zelfstandig kunnen opstarten, op gang houden en scheidsrechteren van spelvormen 
gedeelte van de klas beginnend met 6x6 (10

e
 klas) 

 
Badminton 

- zodanig beheersen van de basistechnieken dat deze in spelvorm onder druk kunnen worden toegepast 

- beheersen van basismotorische eigenschappen en deze op peil houden 

- kennen van alle relevante spelregels zoals verwoord op laatste 2 pagina’s 

- zelfstandig kunnen opstarten, op gang houden en scheidsrechteren van spelvormen 

- in de spelvormen ontwikkelen van 
o het spelen van de shuttle afhankelijk van de positie van de tegenstander, naar 
o het spelend sturen van de tegenstander (op open plekken slaan, laten lopen, zwakke punt 

aanpakken) 
 
Oefenvormen en oefenspelvormen: 
Op de volgende pagina’s worden per techniek mogelijke oefenvormen en oefenspelvormen gegeven. Het is dan 
aan de leerkracht zelf daar een keuze uit te maken, vormen desgewenst aan te passen, over te slaan, etc. De 
uitvoering van de technieken wordt beschouwd als aanwezige kennis bij de leerkrachten lichamelijke 
opvoeding. 
 
Tactisch: 
Aandacht schenken aan basispositie in het veld, het bereiken van alle uithoeken van het veld binnen 2 stappen, 
de frontale basishouding, het continue voetenwerk (basis-verplaatsen-slag-verplaatsen-basis-etc.), het veelal 
verplaatsen/uitstappen met de homolaterale voet 
Algemeen: 

- weinig risico in eigen slagen leggen 

- tegenstander uitlokken tot fouten 

- opzoeken van zwakke punten tegenstander (“dooie hoek”) 
 
Spelregelkennis: 
Op de laatste 2 pagina’s staan de relevante spelregels voor ons schoolvolleybal. Ook staan de meest relevante 
scheidsrechtertekens beschreven. 
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Slag- en loopspelen 

Softbal 

Werpen en vangen 
Pitchen en catchen 
Slaan op pitch en stoten op pitch 
Overloopspel 4-4 
Insluiten 
Vierhonken spel 4-4 
Driehonken spel 2-4 
 
 

Doelspelen 

Basketbal 

Herhalen 8
e
 klas 

Scheidsrechter: 
loopfout 
second dribbel  
persoonlijke fout 
sprongbal enz. 
Voetbal 

Herhalen 8
e
 klas 

2-2, 3-3, 4-4 
spelen met spelidee 
Handbal 

Herhalen 8
e
 klas 

Verdedigings- en aanvalstactieken 
Ultimate frisbee 

Herhalen 8
e
 klas 

Rugby 

Herhalen 8
e
 klas 

Totale spelvorm 
 

Atletiek 

Verspringen 
ll. kunnen in groepjes zelfstandig verspringen en prestaties (resultaten) meten. 
Hoogspringen 

ll. kunnen in groepjes zelfstandig hoogspringen en prestaties (resultaten) meten. 
Kogelstoten 

ll. kunnen in groepjes zelfstandig hoogspringen en prestaties (resultaten) meten. 
Speerwerpen 

ll. kunnen in groepjes zelfstandig speerwerpen en prestaties (resultaten) meten. 
Loopnummers 

ll. kunnen in groepjes zelfstandig lopen en prestaties meten 
 

 

Turnen 

Springen 
seriespringen bok, kast 
spreidsprong in zwaaiend touw 
hurkwendsprong over kast en salto 
hurkwendsprong over kast en achterover rollen salto 
Arabier over kastbreedte 
synchroonspringen minitramp 
koprol over kast met afkiepen 
dievensprong 
bariërresprong 
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Balanceren 
handstand doorrollen op hoog vlak 
handstand in brug 
Rollen 
rolvoorover in de brug 
stut 
Draaien 
salto achterover aan ringen 
borstwaartsom trapeze 
molendraai voor- of achterover 
buikdraai achterover 
kniedraai achterover 
Zwaaien 
strekhang met vouwhang 
voorover duikelen aan trapeze en 
afsprong 
 

Zelfverdediging 

Stoeispelen 

- 

 

Trefspelen 

Treffen en ontwijken: Kinderen leren verschillende aanvalstechnieken en ontwijkmanoeuvres. Technieken die 
gebruikt worden zijn: Voorste directe, voorste hoek, voorste opstoot, de slip en de rol 
Juiste trefafstand bepalen: Kinderen leren welke afstand ze tot elkaar moeten behouden bij de verschillende 
stoten. 
Treffen en weren: Dezelfde stoten als bij het ontwijken zullen gebruikt worden. De nadruk licht op het 
verdedigen. Dubbelblok en enkelblok zullen aangeleerd worden. 
 
In dit stadium wordt er altijd gespeeld met 1 aanvaller en 1 verdediger. De stoten worden als volgt aangeleerd: 
continue invitatie, Invitatie van uit bokshouding, inseinen,slow motion, aangepast aan verdedigende kwaliteit. 
 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
 

Terugslagspelen 

Denken: 

De leerling ziet duidelijk de spelregels van het spel en kan andere erop wijzen deze juist toe te passen. 
De leerling kan naar eigen vermogen zo goed mogelijk presteren. 
Voelen: 

De leerling voelt zijn plaats in het veld. 
Willen: 

De leerling leert door te doen, te ervaren en door het waarnemen van bewegingen. 
 

Slag- en loopspelen 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met softbal met een spelidee en kan dit idee toepassen binnen de regels van het 
softbal spel en de daarbij behorende spelsituaties. 
De leerling kan omgaan met het spelidee van het softbal spel en kan ze op de goede manier toepassen in het 
spel tot doel het de manier waarop men zal honklopen, slaan en uitmaken. 
Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn en op welk moment binnen een spelidee van het softbal spel. 
De leerlingen voelen aan hoe zij positioneel samen het best tot hun recht komen binnen het spel. 
Willen: 

De leerling wil zorgen dat iedereen samen tot een goed spel komt. 
De leerling wil het spel samen optimaliseren om samen tot zoveel mogelijk goede acties te komen. De leerling 
wil anderen aansporen om samen tot een zo goed mogelijk spel te komen. 
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Doelspelen 

Denken: 

De leerling begint zich meer te richten op de eigen kwaliteiten. 
De leerling krijgt meer wetenschap over de eigen vaardigheden. Hierdoor kan de leerling ook zelf 
verbeterdoelen formuleren. 
De leerling staat of valt bij het krijgen en voelen van de regel. In de doelspelen komt dit steeds meer terug met 
uitgebreidere en verdiepende regels. Nieuwe regels en uitzonderingen op reeds bekende komen aanbod. 
De leerling krijgt daarom ook moeilijkere en nieuwe sporten aangeboden. 
De leerling wordt gevraagd om de vakinhoudelijke samenhangen van de lessen tussen verschillende sporten te 
herkennen en ook de verschillen. 
De leerling ontwikkelt kennis over scheidsrechterstaken. Deze worden eigen gemaakt en gevraagd om toe te 
passen als spelleider. 
Voelen: 

De leerling ontwikkelt steeds meer zijn fijne motoriek. Lastige technische vaardigheden en doelspelen komen 
hierdoor binnen bereik. 
De leerling ervaart langzaamaan een groter gevoel van ‘kunnen’. 
Willen: 
De leerling bereikt het toppunt van eigenzinnigheid. Van klassenwil is geen sprake meer. 
De leerling moet geraakt en uitgedaagd worden door het aanbod, de leerkracht en of medeleerlingen. Een 
enkeling heeft intrinsiek de ideale motivatie. De anderen komen er met moeite. Als het loopt en klikt, dan is er 
veel mogelijk. 
De leerling ervaart het als lastig om alle eigen willetjes tot een teamwil te krijgen, dit is tegelijkertijd de 
uitdaging waar de leerling mee wordt geconfronteerd. 
 

Atletiek 

Denken: 

De leerling kan samen met zijn medeleerling zelf atletiekonderdelen organiseren, d.w.z. opzetten, lopend 
houden, meetresultaten noteren en opruimen. 
Voelen: 

De leerling voelt de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn medeleerling in het respect over een prestatie, 
de onderlinge hulpverlening en de veiligheid. 
Willen: 
De leerling wil niet altijd meer op de voorgrond treden. De kleinere groepjes en de diverse rollen spelen een rol 
om de activiteiten luchtiger te houden en de leerling altijd een optie tot positieve deelname te geven. 
 

Turnen 

Denken: 

De leerling kan zelfstandig aan de slag met de verschillende onderdelen. Hij kan naar eigen inzicht oefenen bij 
de onderdelen waar hij zwakker in is of zich meer in wil verbeteren.  
De leerling perfectioneert zijn eigen onderdelen. 
Voelen: 

De leerling voelt wanneer hij zelf hulp nodig heeft bij een belaad onderdeel en wil geholpen worden om verder 
te komen in zijn individuele verbetering. 
Willen: 

De leerling wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Door met veel verschillende onderdelen te 
werken kan de leerling op een rustige manier zijn eigen weg bewandelen en zijn eigen prestaties tot een 
hoogtepunt brengen. 
 

Zelfverdediging 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met meerdere zelfverdedigingvormen, de technieken en de regels. 
De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van een aantal zelfverdedigingvormen. 
Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn om een aanval te pareren. 
De leerling voelt aan waar zijn/ haar kwaliteiten liggen binnen de verschillende zelfverdedigingvormen. 
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De leerling voelt aan waar de zwakheden van de tegenstander liggen en hier op een goede manier mee 
omgaan. 
 

Willen: 

De leerling wil de aanval van zijn/ haar tegenstander verwerken en kan vervolgens de tegenstander 
controleren. 
De leerling wil de technieken gebruiken die worden aangeleerd. 
De leerling wil dit in een veilige situatie doen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt klassikaal gewerkt. Soms werken we in groepjes om het actief en zelfstandig leren bevorderen. We 
houden rekening met het niveau waarop de leerlingen kunnen gymmen.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Lichamelijke opvoeding heeft een doorlopende leerlijn. We besteden geen aandacht aan beweging op muziek 
omdat dit al bij het vak euritmie gebeurt. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
We kijken vooral naar het bewegingsproces (inzet, deelname) tijdens de lessen. Maar ook zijn er 
toetsmomenten waarbij leerlingen laten zien wat ze geoefend hebben. Om de 8 weken zijn er toetsmomenten. 
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AMBACHTELIJKE EN KUNSTZINNIGE VAKKEN KLAS 9 
 

 

EURITMIE 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
1 – driedelig lopen (2

de
 fase van de stap: dragen) 

2 – harmonische acht 
3 -  driehoeksverschuiving 
4 – gedicht met eigen vorm en gebaren 
5 -  akkoorden majeur en mineur, dissonanten. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

1 – zichzelf leren dragen/ evenwicht/ beheersing eigen beweging c.q.’wil’ 
2 /3 – het vermogen om je eigen vorm binnen een bewegende groep te behouden wordt geoefend. Bewustzijn 
binnen/buiten. 
4 – het geleerde zelfstandig kunnen verwerken. Het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken en hierin 
keuzes leren maken. 
5- het kunnen herkennen van verschillende stemmingen in de muziek en dit tot uitdrukking leren brengen. De 
leerlingen beleven verschillende harmonieën. Mineur: naar binnen gericht, droevig. Majeur: naar buiten 
gericht, vrolijk. Dissonerend: spanningsveld tussen twee uitersten. Deze hoort bij uitstek bij het naderende 
hoogtepunt van de puberteit. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 
1 – klassikaal / de docent geeft instructie en de leerlingen doen het na, zelfstandig 
2 – klassikaal 
3 – zelf uitzoeken aan de hand van tekening (evt. met oefenleider) 
4 – zelfstandig in groepjes (evt. met oefenleider) 
5 - klassikaal 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

- Met andere vakken:- Wiskunde / geometrie. -Nederlands: spanning en humor/ romantiek en verlichting - 
gedichten schrijven. -evt. Vreemde talen. -Muziek: basiselementen maat, ritme, melodie, meerstemmigheid, 
maj./ min. 
– 7

e
 Klas: Ster- en kronenvormen en 8

ste:
  vierhoekverschuiving + het werk aan de euritmische basiselementen. 

10
e
 Tiaoait. 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 

* Individuele toets: tekenen van de driehoeksverschuiving - en  harmonische acht-    
   vorm 
* Groepsgewijze praktische toets, in de klas: Uitvoeren van driehoeksverschuiving-  
   en harmonische acht - vorm 
* Openbare uitvoering en het werkproces er naartoe 
* Toetsingscriteria zijn: inzet, inzicht en gebaar 
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MUZIEK 

 

Zang, koorzang en instrumentaal 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Zang / koorzang: 

Tijdens de vakles en de koorzangles wordt er geoefend in vierstemmige samenzang te weten: sopraan, alt, 
tenor, bas. We zingen onder andere liederen die geënt zijn op de jaargetijden. Ook het klassieke en volkszang 
repertoire krijgt ruime aandacht. 
 

Djembe: 

In een negental lessen wordt de stof van de achtste herhaald en verder uitgebreid. Ook leren de kinderen de 
doundoun bespelen als ze daar de capaciteiten voor bezitten. Moeilijkere ritmes worden beoefend. Ook zal er 
1 les gegeven worden door een gastdocent. Ruimte voor eigen improvisatie vanuit een bestaand ritme wordt 
gegeven. Dit blok wordt afgesloten door een groepsopdracht en een individuele voorspeelbeurt. 
 

Gitaar: 

Dit blok gitaar bevat een componeerelement. De stof van de achtste wordt herhaald en uitgebreid met 
septiemakkoorden. Vormschema’s komen aan bod en solozang wordt verder bevorderd. De leerling kan een 
melodie, eventueel zelfbedacht, uitschrijven en kan een akkoordschema, eventueel zelfbedacht, in maten 
weergeven. Eindopdracht is dat de leerling alleen, of in een groepje een zelfgeschreven lied kan zingen en 
spelen. Dit zingen en spelen liefst tegelijk. Als dit niet haalbaar is dan kan de leerling wel in een groepje 
meespelen en in een ander groepje de zang voor zijn/ haar rekening nemen. Het zelfgeschreven liedje moet 
uitgewerkt worden in een uitgeschreven melodie met akkoordschema. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

In de muziekles gaat het erom dat de leerlingen met elkaar de essentie van de harmonie kunnen beleven. 
Hiertoe zingen ze meerstemmige muziek van geïnspireerde meesters, die hun gevoel voor schoonheid en het 
gezamenlijk iets tot stand brengen ontwikkelt.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er worden partijen ingestudeerd. Hierbij wordt gelet op stemvorming en frasering. 
In de koorzangles worden de stemmen bij elkaar gebracht.  
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TEKENEN  

 
 

INHOUD VAN DE LESSEN:  

Het leren tekenen naar een formeel theorie voorbeeld van het portret. De leerlingen leren wat een karikatuur 
is en tekenen een karikatuur. Van uit de karikatuur leren zij n.a.v. een verhaal twee gezichten schilderen waarin 
de emoties duidelijk herkenbaar zijn. Leerlingen leren dat deze emoties op elkaar reageren, waaruit een 
tegenstelling volgt of een samenhorigheid volgt. De opdracht wordt zo gegeven dat leerlingen hun idee 
uitwerken tot een groot schilderij, waarbij zij kleuren leren mengen en het toepassen van zwart en wit 
gecontroleerd wordt. Daarnaast wordt er een Rembrandt tekening gemaakt waarbij het accent op het licht en 
donker gelegd wordt. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Leerlingen zoeken hun eigen positie in de klas daarmee herkent de leerling zich zelf als eigen persoon en leent 
dus zodanig het tekenen van gezichten. Emoties worden uitgesproken beleefd en daarom is de uitdrukkingen 
van gezichten en de waarneming daarvan bijzonder aan de orde. In hun schilderijen kunnen zij zich in hun 
radicale oordelen uitleven en zij leren hun gevoelens te controleren. Zij leren met veel kleur omgaan. Zo 
kunnen ook nuances in het leven zichtbaar worden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het discriminerende vermogen ligt in de individuele begeleiding van elke leerling door de docent. Het thema 
van het schilderij kunnen leerlingen zelf kiezen. In deze opdracht zit een niveauverschil. De keuzemogelijkheid 
geeft de leerling ruimte om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. De leerling mag zelf een portret van 
Remband kiezen en heeft de mogelijkheid op zijn eigen niveau te groeien. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Vakoverstijgende gebieden zijn: 
Kunstgeschiedenis -   portretschilderijen van Rembrandt 
Wiskunde  - formele tekenen van het gezicht; praktisch combinerend denken  
 

EVALUATIE / TOETSING:        

Leerlingen moeten zichzelf evalueren. Dat doen zij in hun presentatie. Ook leren zij om de kwaliteiten van 
anderen te zien door titels  te geven aan de werken van de medeleerlingen.  
De docent beoordeelt de leerling op:  
-techniek, 
-compositie,  
-kleurenkeuze, 
-uitwerkingen, 
-proces, 
- initiatief nemen, 
- inzet, 
Alle opdrachten worden op zichzelf beoordeeld. Daarna volgt een combinatiebeoordeling. 
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HOUTBEWERKEN 
 

Sculpturen  
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Het maken van een houten beeld uit een ruw stamstuk. 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de leeftijd van 15 jaar heeft de leerling (onbewust) behoefte aan het weergeven van zijn ‘Sturm und Drang’. 
De ‘Revolutionair’ laat zich bijzonder in deze periode gelden. Het maken van een portret met sterke contouren 
en licht donker verschillen  kan hem helpen een stuk afstand en helderheid in zijn woelige gemoedstoestand te 
brengen. Er is een grote energie die zich een weg naar buiten zoekt. Het oordeelsvermogen is ongenuanceerd, 
extreem, snel en associatief. Hij is eigenlijk heel onzeker. Het werken met de bijl vereist een gerichte 
geconcentreerde kracht die de energie in goede banen kan leiden. Ook het doorzetten in het harde hout kan 
zeer vormend voor het wilsleven zijn. 
 
DENKEN: De basiskenmerken van het menselijk gezicht, de verhoudingen worden bestudeerd en toegepast in 
een kunstzinnig proces waarin de uiteindelijke vorm langzaam ‘ontstaat’. Dus niet vanuit een vaste voorstelling. 
 

VOELEN: Door het ritmische hakken in het hout ontstaat een contact met het hout waar een ‘gevoel’ bij 
ontstaat. Een harde houtsoort levert een ander gevoel op dan een zachte houtsoort. Er kan een halfbewust 
gevoel ontstaan waar de vorm ‘naar toe wil’.Vereist is een grote ‘wakkerheid’ in de handen. 
      
WILLEN: Het harmonisch samengaan van de drie kwaliteiten is vooral hier een voorwaarde voor een gezond 
scheppend proces. Afwisselend kijken, observeren van een afstand, alle gemaakte keuzes zijn zichtbaar. 
Daarnaast wordt de vorm letterlijk gevoeld. Door met kracht te hakken wordt de creativiteit  opgeroepen. Het 
proces verloopt langzaam. Het kunnen doorzetten versterkt diepere lagen van de wil. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Begonnen wordt met enkele lessen in klei om de begrippen ‘hol’ en ‘bol’ en de verhoudingen van het menselijk 
gezicht te onderzoeken. Met de bijl en later eventueel met de guts wordt een ruw stuk hout tot een ‘gezicht’ 
gemaakt. Als de vorm dit verlangt kan met rasp, vijl en schuurpapier de afwerking voltooid worden. Tenslotte 
verleent het insmeren met olie of was het hout een glans die de eigenschappen van de houtsoort naar voren 
brengen: de ‘finishing touch’. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Er zijn overeenkomsten en verbindingslijnen met het vormgeven in klei en speksteen in de 10
e
 en 11

e
 klas. Er is 

minstens één excursie gepland om in de stad bestaande beelden van andere kunstenaars te bekijken. Hiervan 
wordt minstens één tekening gemaakt. Daarmee wordt een samenhang met de kunstgeschiedenis geschapen 
waar later aan kan worden gerefereerd. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De sculpturen worden beoordeeld volgens vaste criteria. Het ‘cijfer’ bestaat uit  inzet, ontwikkeling en resultaat 
in letters. Als in de toekomst Magister meer criteria biedt worden deze uitgebreid met beeldende ontwikkeling, 
zeggingskracht en zorg voor lokaal en gereedschap. 
 
De leraar is continu in gesprek met de individuele leerlingen bij het begeleiden van het proces. Er is een 
tussentijdse evaluatie van het proces in de groep en aan het eind van de lessenserie. Dan wordt het werk aan 
elkaar gepresenteerd. De hoogte- en knelpunten worden genoemd. De leerlingen evalueren dan zoveel 
mogelijk zichzelf en elkaar hoewel dit voor een 9

e
 klasser moeilijk is. 
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TEXTIELE WERKVORMEN 
 

Kledingstuk maken 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Het geleerde in de 8
e
 klas wordt voortgezet in de 9

e
 klas. Aan de hand van een patroon wordt een kledingstuk 

gemaakt. De leerlingen nemen in koppels elkaars lichaamsmaten op. Overeenkomsten en verschillen geven 
stof tot nadenken. Ze worden zich bewust van hun eigen lichaam t.o.v. dat van een ander. Aan de hand van een 
basispatroon wordt een eigen patroon gemaakt gebaseerd op hun eigen lichaamsmaten. Stap voor stap wordt 
het kledingstuk in elkaar gezet. Ook versieringen en de afwerking komen aan bod.  
 
Technieken en vaardigheden zijn: 
Maten nemen van je eigen lichaam en het omzetten naar een patroon. Het juist bedienen van de naaimachine, 
patroontekenen, stof leggen, doorslaan, knippen, rijgen, werkvolgorde, omgang met materialen, juist gebruik 
van gereedschappen, versieren, afwerken.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Om je goed te kunnen verhouden tot de ander, moet je eerst jezelf begrijpen. Het opnemen van de 
lichaamsmaten is een bewustwording van het eigen lichaam, door te vergelijken met een ander wordt je 
bewust van verschillen en overeenkomsten. Het werkstuk in de 9

e
 is complexer dan het werkstuk in de 8

e
. Bij 

het voorbereiden en het maken van het kledingstuk moet je steeds exact te werk gaan om te zorgen dat het 
kledingstuk jou past.   
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen dragen zelf zorg voor de aanschaf van de stof. Het zelf kiezen van de stof enthousiasmeert de 
leerling tot het maken van een kledingstuk. Het maken van het kledingstuk wordt stap voor stap klassikaal 
uitgelegd en zelfstandig uitgevoerd. Door het stappenplan klassikaal aan te bieden is er een gemiddelde dat 
elke leerling kan volgen. De snellere leerling heeft meer tijd voor verfijning en kan andere leerlingen helpen.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Aan het begin van elke les wordt er teruggekeken op de vorige les. Wat hebben we gedaan, wat hebben we 
geleerd. Waar kunnen dingen anders of beter en hoe moeten we nu verder. De inzet van de leerling is van 
groot belang bij de beoordeling. Heb je er het maximale uitgehaald, of had je meer gekund. Het proces is 
belangrijker dan het product, welke ontwikkeling heb je laten zien. Ook de omgang met het materiaal en de 
gereedschappen krijgt de aandacht. In de 9

e
 klas is werkstuk uniek doordat het in jouw maten is gemaakt. Aan 

het einde kun je letterlijk zien of dat is gelukt, wanneer de leerling zijn kledingstuk aantrekt. 
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METAAL 
 

Maken van hamer, tang of staaf 
 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Het maken van een hamer of een tang uit een staaf metaal. Een tang vergt meer tijd, maar het geeft 
waarschijnlijk meer voldoening. Het is een grotere uitdaging. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In het werken met metaal wordt fysiek heel wat gevraagd. Ook moet er nauwkeurig gewerkt worden, waarbij 
aan het resultaat meteen zichtbaar is of dat gelukt is. Er wordt doorzettingsvermogen geëist, wat de leerling in 
feite ook nodig heeft om in zijn sterker wordend lichaam thuis te raken. Nogal wat meisjes zullen wat meer 
moeite hebben met de lessen. Zij worden extra begeleid en aangemoedigd.   
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt afgetekend, gezaagd en gevijld. Ook wordt gebruik gemaakt van de boormachine. Verder is alles 
handwerk. Er wordt gewerkt met een tekening, waarop de maten een globale uitwerking staat. Voor de hamer 
wordt er ook een passende steel gemaakt. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het is een samenwerken van hand en hoofd, waarbij de wil in sterke mate wordt aangesproken. 
 

TOESTING VAN DE LESSEN 
Het resultaat is ook voor de leerling zelf goed te beoordelen. De inzet en het volhouden komt in de beoordeling 
ter sprake naast de nauwkeurigheid van werken. 
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DRAMA 
 

ZWART / WIT (het eendimensionale spel) 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Aan de hand van typetjes verzorgt de negende klas een voorstelling middels improvisaties tot stand gebracht. 
Er wordt een verschil gemaakt tussen personages (die zich ontwikkelen) en eendimensionale typetjes. 
Ingangen om de laatste te spelen zijn: 
 
- fysiek (houding, beweging, gebaar, mimiek, stem) 
- emoties/toestanden (woede, ijdelheid e.d.) 
- sociale achtergrond (invloed van omgeving en sociale kom af) 
- leeftijden ( verschillende fasen) 
- smaken  
- elementen (vuur/water/lucht/vuur) 
- biografie (leeftijd, beroep, hobby’s, sociaal leven) 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De negende klasser begint zich los te maken van zijn omgeving. Gezocht wordt naar eigen waarden. Maar 
omdat de leerling in deze fase zich nog veel dingen eigen moet maken, schiet hij/zij vaak door in extremen en 
uitersten. Tegenover de buitenwereld kan de leerling soms heftig reageren. In de binnenwereld is de leerling 
opzoek naar eigenheid. In de lessen toneel bieden we spelmogelijkheden aan om de uitersten in de ziel 
bespeelbaar te maken. Het spelen van een typetje biedt in zijn eenduidigheid de mogelijkheid om de 
extremiteit van alledaagse situaties en omstandigheden te leren kennen en te hanteren. Binnen de gegeven 
kaders van het typetje wordt een beroep gedaan op de fantasiekracht om vervolgens makkelijker te kunnen 
improviseren. Het is belangrijk voor deze leeftijdfase om de uitvergroting in spel te durven toetsen aan een 
publiek. Het zelfvertrouwen kan vergroot worden door de erkenning van een publiek. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN  

warming up om lichaam en stem op te warmen en om in het hier en nu te komen. 
- middels gezamenlijke oefeningen de schaamte voorbij. Vertrouwen creëren binnen de groep om de 
verkenningstocht te gaan om typetjes neer te zetten. 
- de leerling verantwoordelijk maken door afgepaste opdrachten te verzorgen die zo concreet mogelijk 
uitgevoerd kunnen worden. De leerling kan op deze manier zelfstandigheid oefenen binnen de gegeven kaders. 
- snel wisselende werkvormen om niet in de lamlendigheid van de negende klasser terecht te komen. 
- bewuste afwisseling groeps- versus zelfstandig werk in kleinere eenheden. 
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STAGES 
 

WINKELSTAGE 
 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In de 9
e
 klas is een 14-daagse winkelstage opgenomen. Leerlingen zoeken geheel op eigen kracht een winkel 

waar zij zonder hulp of aanwezigheid van ouders en/of vrienden twee weken lang aan alle voorkomende 
handelingen deelnemen, cq. er zicht op kunnen krijgen.  De stage maakt deel uit van de ontwikkelingsstof in de 
lessen economie en maatschappijleer. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerlingen ontwikkelen in de stagetijd zelfstandigheid, assertiviteit en het nemen van initiatief. Zij maken 
een eerste begin met het maken van een uitgebreid verslag, compleet met bronvermelding. Zij leren hun 
belevenissen op een goede manier verwoorden. Daarnaast past de stage goed in het los kunnen komen van de 
groep. De leerling ontwikkeld het vermogen om zijn eigen positie en mening over de buitenwereld te vormen.  
 
WERKWIJZE 
Elke leerling kiest zijn eigen plek en krijgt op die plek afhankelijk van eigen kunnen en inzicht opdrachten van de 
werkgever.  Terug op school worden de leerlingen ook op hun eigen niveau beoordeeld. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN  
De stages worden voorbereid binnen de lessen maatschappijleer en de periodelessen economie. Hier worden 
de diverse sociale  en economische termen, waarmee de leerling in de praktijk in aanmerking zal komen 
uitgelegd en bestudeerd. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Evaluatie vindt plaats na afloop van de stage aan de hand van  
 

a. de beoordeling van de werkgever 
b. de beoordeling ter plaatse van de bezoekende leerkracht 
c. de beoordeling van het gemaakte verslag 
d. de beoordeling van de presentatie in de klas 

 
Bij deze beoordelingen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het niveau van de leerling, cq. vmbo-th, 
dan wel havo/vwo. 
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KLAS 10 
 

OVERZICHT 
 

Perioden Aantal weken                   Thema’s  

Nederlands 1        3 De middeleeuwen 

Nederlands 2     4 Poëzie 

Geschiedenis   3 Oude geschiedenis en 20
ste

 eeuw 

Aardrijkskunde    3 Weer en Klimaat 

Economie 3 Nederlandse economie en ondernemerschap 

Mens&Maatschappij     3 Sociaal en culturele verschillen 

Cultureel Kunstzinnige vorming  3 Burgerlijke en kerkelijke cultuur 

Architectuur  (vmbo-tl)     3  Ontwerp je eigen huis  

Wiskunde 1      3 Ruimtemeetkunde 

Wiskunde 2       3 Rijen en analyse 

Biologie         3 Levensprocessen 

Natuurkunde/NASK    3 Beweging 

Scheikunde       3 Zuren / basen / zouten 

Inhaalweek 0,5  

 

Vaklessen Aantal uren 

per week 

                Thema’s 

Nederlands 2  

Engels 3  

Duits 3  

Frans 3  

Geschiedenis 3  

Aardrijkskunde 3  

Economie 3  

Wiskunde A of B 3  

Biologie 3  

NASK 3 Vmbo-tl 

Natuurkunde   3 Voor de natuurkunde profielen 

Scheikunde    3 Voor de natuurkunde profielen 

Lichamelijke opvoeding 2  

Euritmie 1  

Koorzang 2  

* Houtbewerking  4 Meubelmaken 

* Textiel  4 Eigen kledingstuk maken 

Kunstvak: Beeldend  4  

Kunstvak: Drama 4 D lach en de traan 

Kunstvak: Dans 4 Creatie van dans 

Kunstvak: Muziek  4  

Klassenuren / vensteruur 1  

 

*genoemde vakken worden gegeven in twee blokuren van telkens 90min. 

 

Maatschappelijke Stage 2 weken Stage in het brede maatschappelijke 
middenveld. 

Presentatie stageverslag 1 periode 
week 

Leerweg vmbo-tl / havo 
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KARAKTERISTIEKEN ONTWIKKELING 
 
Vanaf het 15e/16e-levensjaar krijgt eigen innerlijke leven meer kracht en vorm. De puberteit is grotendeels 
doorleefd, er ontstaat ruimte in de eigen binnenwereld en een nieuwe, innerlijke motivatie voor het leren. De 
jonge mens begint een zekere objectiviteit ten opzicht van de omgeving te ontwikkelen. Binnen- en 
buitenwereld raken meer op elkaar afgestemd. Er ontstaat meer nuancering in het gevoelsleven en denkleven, 
nuancering van de extremen wordt mogelijk. Eigen verantwoordelijkheid kan worden genomen. 
 
In het sociale leven ontstaat oog voor het eigene van zichzelf en van de anderen. Er ontstaan gevoelens van 
vriendschap en respect voor de ander. Tevens ontstaat vanuit dit gevoel openheid voor de grote idealen. 
 
Voor de verdere ontplooiing van het oordeelsvermogen is het ontwikkelen van inzicht noodzakelijk. Analyse, 
ordenen en synthese zijn een hulp bij het zelfstandig leren zien van Vakinhoudelijke samenhangen van de 
lessen. Via het doen maakt de leerling zich een methodische werkwijze eigen. In de natuurwetenschappelijke 
periodes wordt de stap gemaakt van het waarnemen van de verschijnselen naar de wetmatigheden daarvan.  
 

- Nuancering. 
- Ontmoeting / sociale omgang. 
- Begin van luisteren en inleving. 
- Innerlijke motivatie. 
- Verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Voorzichtig begin van keuzen. 
- Existentiële vragen komen op. 
- Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen / relaties / inzicht in processen.  
- Theoretisch oordeelsvermogen. 
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PERIODEN  KLAS 10 
 
 

NEDERLANDS 
 

Periode: Poëzie 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de periode poëzie worden de leerlingen uitgedaagd zelf poëzie te schrijven. Iedere dag maken ze een 
gedicht. Ze leren de leer van de poëtica kennen en toepassen. Welke instrumenten heeft een dichter om 
effecten in de taal te bereiken?  Welke stijlfiguren staan tot onze beschikking en wat is beeldspraak?  Iedere 
leerling kiest een dichter waar hij/zij een presentatie over houdt. Van deze dichter wordt ook een dichtbundel 
gelezen en verwerkt in een verslag. 
Achtereenvolgens komt de volgende theorie aan de orde: 
1. Geschiedenis van de poëzie, verschil epiek, lyriek, dramatiek, didactiek 
2. Verschillen tussen poëzie en proza 
3. Soorten rijm: alliteratie, assonantie, mannelijk, vrouwelijk, glijdend 
4. Rijmschema’s:gepaard, gekruist, omarmend, gebroken 
5. Versvormen: distichon, terzine, kwatrijn, sonnet, limerick, haiku 
6. metrum: jambe, trochee, dactylus, anapest, amfibrachys 
7. beeldspraak: vergelijking met/zonder als, metafoor, personificatie, synesthesie 
8. directe en indirecte stijlfiguren: herhaling, opsomming, hyperbool, retorische vraag, tautologie, 

pleonasme, antithese, understatement, litotes, eufemisme, dysfemisme, paradox, oxymoron, humor 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Poëzie wordt in de 10

e
 klas behandeld omdat poëzie het middel is om gevoelens te uiten. In poëzie kun je 

zeggen wat je denkt en voelt, zonder gebonden te zijn aan allerlei voorschriften. Je krijgt zelfs veel 
instrumenten in handen om je uitingen nog overtuigender en sprekender te maken! In poëzie herkennen we de 
scheppende kracht van de taal. Beelden kunnen met de penseelstreken van de taal eenvoudig worden 
opgeroepen.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen maken aantekeningen en werken die uit in hun periodeschrift. 
Vooral in de periodeschriften letten we op de vormgeving. In de periode poëzie schrijven de leerlingen de 
gedichten op een esthetische manier op. Er wordt aandacht besteed aan een mooie bladspiegel. Het schrift 
wordt zowel in de periode middeleeuwen als ook in de periode poëzie verbonden met individuele ideeën over 
schoonheid.  
De theorie wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Daarnaast verankert het zich in het gevoel door 
creatieve opdrachten.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met de periode poëzie in klas 7 en met de periode humor in klas 9. Ook zijn er verbanden met de euritmie.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De periode wordt afgesloten met een examenrelevante toets. 
Het schrift wordt beoordeeld en afgetekend als handelingsdeel. 
De presentatie is een examenrelevante opdracht. 
Het poëzieverslag wordt toegevoegd aan het leesdossier. 
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NEDERLANDS 
 

Periode: Middeleeuwen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de periode middeleeuwen krijgen de leerlingen een beeld van het verschil tussen voorhoofse en hoofse 
idealen. Ook krijgt de maatschappelijke ordening en het geloof c.q. bijgeloof een plaats. Het middeleeuwse 
wereldbeeld wordt behandeld. Maar vooral wordt er veel uit de middeleeuwen gelezen. Alle middeleeuwse 
genres passeren de revue. Van twee werken wordt één boekverslag gemaakt. Om een en ander te illustreren 
worden veel voorbeeldverhalen gelezen.  
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
1. Plaats van de ME in de lijn van de geschiedenis 
2.  Wereldbeeld in de ME 
3.  Kloosterleven en kloosterliteratuur 
4.  Hofleven en Hofliteratuur (voorhoofs en hoofs) 
5.  Brits-keltische ridderromans 
6. Kruistochten en Oosterse romans 
De periode wordt gegeven voor de periode ME cultuur en kunst die door de CKV docenten wordt verzorgd. Het 
programma is op elkaar afgestemd.  
Welke werken gelezen worden bepaalt de docent.  Hij/zij houdt bij de keuze rekening met wat de klas al eerder 
gelezen heeft. In principe wordt gekozen voor: de reis van Sint Brandaan en Karel ende Elegast.  Maar ook 
werken als de Beatrijs en Mariken kunnen gelezen worden. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De middeleeuwen worden uitgebreid in de tiende klas behandeld, omdat leerlingen zich heel goed in deze tijd 
kunnen verplaatsen. De problemen van de middeleeuwer worden herkend en beleefd. Deze herkenning verrijkt 
de ziel.  Inzicht in de overgang van de mondelinge naar de schriftelijke literatuur is ook een kenmerk van deze 
periode. Van het collectieve vertellen stapt men af ten gunste van de geschreven verhalen op naam. Er 
ontstaat een eerste vorm van individualiteit, al is deze nog ingebed in de groep, of stand waartoe men 
behoorde. Door de overgang van de voorhoofse naar de hoofse cultuur te beschrijven, krijgen de leerlingen 
zicht op zielenkwaliteiten als: kracht, trouw, liefde en eerbied. Het zwakke verdient beschermd te worden. 
Idealen worden gevonden en verdedigd.  
Verhalen geven inzicht in tijd en ruimte. Door middeleeuwse verhalen te lezen, zien leerlingen hoe een wereld- 
en mensbeeld afhankelijk is van de tijd waarin je leeft. Werkelijkheid en waarheid zijn daarmee relatieve  
begrippen geworden. Dit spreekt de leerlingen duidelijk aan. Ze zijn gevoelig voor de subjectiviteit van iemands 
beleving.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen maken aantekeningen en werken die uit. Vooral in de periodeschriften letten we op de 
vormgeving. In het schrift middeleeuwen kan gewerkt worden met mooie initialen.  Er wordt aandacht besteed 
aan een mooie bladspiegel. Het schrift wordt verbonden met individuele ideeën over schoonheid.  
Bij de werken die klassikaal gelezen worden, wordt door iedere leerling een eigen verwerkingsopdracht 
gemaakt. De samenvatting van het verhaal krijgen ze van de docent. De twee samenvattingen en 
verwerkingsopdrachten vormen samen het leesverslag ME. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met de moderne vreemde talen, geschiedenis, CKV en Parcival. 
Met CKV samen wordt een periode van 4 weken aangeboden waarbij Nederlands en CKV er allebei twee 
krijgen. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Proefwerk/SE toets 
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GESCHIEDENIS 
 

Periode: Oude Culturen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de 10
e
 klas wordt begin gemaakt met het historisch overzicht van de cultuurgeschiedenis. We beginnen met 

de oude klassieke beschavingen. Om overlap met het vakuur HIV nieuwe 2
e
 fase te voorkomen is gekozen voor 

capita selecta die in HIV boeken niet op minder aan de orde kwamen vooral Mesopatamie, Funicie, het oude 
Israel. Van de Grieken wordt de filosofie behandeld.  
In de eerste fase van de periode wordt nog eens teruggegrepen naar mythologische verhalen die leerlingen al 
van jongs af aan hebben gehoord. Denk bijvoorbeeld aan de Ilias van Homerus. Leerlingen bestuderen deze 
verhalen en gaan deze verhalen nu analyseren. Wat zegt een verhaal nu over de cultuur waar het vandaan 
komt? In de tweede helft van de periode wordt aandacht besteed aan de betekenis van theater en van filosofie 
in oude culturen. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de 10

e
 klas begint de leerling de wereld om zich heen te ontdekken, en ontstaat interesse in de context. 

Waarom zit een cultuur zo in elkaar? Hoe komen mensen bij een bepaalde gedachte? 
In deze periode wordt de voorliefde van leerlingen voor het luisteren naar bekende verhalen aangegrepen deze 
vragen onder de aandacht te brengen en de leerlingen zelf aan het denken te zetten. 
Leerlingen moeten in de laatste, soms afsluitende jaren, inzicht krijgen in de ontwikkelingsgang van de historie, 
zo wordt duidelijk dat het zo machtige Europa mede is gevormd door invloeden vanuit het Midden Oosten, die 
Europa destijds qua beschavingspeil de meerdere waren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de Eerste week wordt elke les een nieuw verhaal verteld of gelezen uit de wereldmythologie. De leerlingen 
krijgen vervolgens de context van de betreffende cultuur voorgeschoteld en leggen hier verbanden tussen. 
In de tweede week komt Grieks en Romeins theater centraal te staan. De leerlingen bestuderen zelf enkele 
toneelstukken en leggen verbanden met de cultuur. In de theaterzaal worden enkele scènes uit een gekozen 
klassiek stuk door de leerlingen tijdens de periode zelf op de planken gezet. 
In week drie worden visies op de werkelijkheid van enkele klassieke filosofen bestudeerd en ontwikkelen de 
leerlingen hun eigen mening op dit gebied. Er vindt een filosofisch debat plaats in de klas over deze visies.  
De leerstof wordt aangeboden via een door de docent samengestelde reader. Hierin zijn uitgebeid historische 
bronnen opgenomen. Ruime aandacht is er visueel materiaal (m.n. enkele prominente BBC documentaires). 
Omdat de groepen gescheiden zin is er een toets Havo met een uitbreiding met aparte VWO vragen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Er is samenhang met het kunstvak drama 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen kiezen zelf een mythe of toneelstuk die/dat hen aanspreekt en bestuderen de mythe. Vervolgens 
bestuderen ze de cultuur waar de mythe is ontstaan en analyseren hoe de cultuur in de mythe is terug te 
herkennen. Hier schrijven ze een kort werkstuk over. 
De periode wordt afgesloten met een toets, waar onder andere de kennis van culturen, mythes en verbanden 
hiertussen, maar ook theater en filosofie worden getoetst. 
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AARDRIJKSKUNDE 

VMBO-TL 
 

Periode:  Weer en klimaat 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

- Nuancering. 
- Begin van luisteren en inleving. 
- Innerlijke motivatie. 
- Verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Existentiële vragen komen op. 
- Samenhangen / relaties / inzicht in processen.  
- Theoretisch oordeelsvermogen. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode maken de leerlingen kennis met diverse aspecten van het weer en het klimaat. In de eerste 
week worden de begrippen weer en klimaat geïntroduceerd. Wat wordt er verstaan onder het weer en wat 
bedoelen we met het klimaat? Centraal staan de weerselementen, de klimaatgebieden op aarde en het 
klimaatsysteem van Köppen. In deze eerste week leren de leerlingen tevens klimaatgrafieken lezen en tekenen. 
In de tweede week wordt dieper ingegaan op de vier weerselementen: temperatuur, neerslag, luchtdruk en 
wind. De leerlingen krijgen zodoende meer inzicht in de processen die zich binnen onze dampkring afspelen. In 
de derde en vierde week wordt uitgebreid stilgestaan bij de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor 
de mens en de natuur. Er wordt gekeken naar klimaatveranderingen in het verleden, maar ook naar het huidige 
‘klimaatdebat’. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Het aardrijkskundeonderwijs kent twee aspecten: het fenomeen van de aarde als organisme 
(gesteentevorming, vulkanisme, zeestromen en klimaten), maar ook het werken aan de aarde door de mensen. 
Soms is dat laatste in nauwe overeenstemming met wat door de ecologische omstandigheden wordt gevraagd, 
soms wordt het gehele ecosysteem door het menselijk handelen beïnvloed. Er is dus een spanningsveld tussen 
‘de aarde als woonplaats voor de mens’ en ‘de mens als bewoner van de aarde’. Zo wordt aardrijkskunde 
spiegel van het streven naar onafhankelijker worden van de mens, van de gebondenheid aan aarde en mensen 
en reikt het mogelijkheden aan om tot ideeën te komen voor een gezonde ‘aard-ontwikkelingskunde’.  
 
De periode weer en klimaat sluit hier nauw bij aan. De 10

e
 klasser begint de wereld om zich heen (als 

woonplaats van de mens) te ontdekken en de natuurlijke omgeving is daar een belangrijk onderdeel van. 
Daarnaast ontwikkelt de leerling in de 10

e
 klas verantwoordelijkheidsgevoel, leert het samenhangen te zien en 

verwerft het inzicht in processen. Met name het actuele klimaatvraagstuk leent zich hier uitermate goed voor. 
De oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering zijn hierbij belangrijk, maar ook de verantwoordelijkheden 
van het individu hierbij. Door tevens verschillende kanten van het klimaatdebat de revue te laten passeren, 
wordt ook het theoretisch oordeelsvermogen van de leerling ontwikkeld.  
 
WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

De lessen zullen over het algemeen worden ingeleid met het herhalen van eerder behandelde stof of het 
bespreken van eventueel huiswerk. Dit wordt gevolgd door een plenair college of onderwijsleergesprek over 
het thema van de les. In het algemeen wordt er in het eerste deel van de periode veel aandacht besteed aan 
het maken van tekeningen, kaarten en grafieken die van uitleg worden voorzien. Regelmatig zullen de 
leerlingen in het tweede deel van de les aan de slag gaan met opdrachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
beeldmateriaal (documentaire, korte clips en PowerPoint presentaties) om diverse processen voor de leerling 
te verhelderen en te visualiseren.  
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De eerste week  

In de eerste week maken de leerlingen kennis met de begrippen ‘weer’ en ‘klimaat’. Centraal hierbij staan de 
verschillen tussen beide begrippen. De verschillende klimaatgebieden op aarde worden geïntroduceerd aan de 
hand van de aflevering ‘From pole to pole’ van de BBC serie ‘Planet Earth’. Ter verwerking schrijven de 
leerlingen een (creatief) artikel over de film. Vervolgens leren de leerlingen meer over het klimaatsysteem van 
Köppen. Ook wordt er gewerkt met de atlas en worden de kaartvaardigheden geoefend.  
 
De tweede week  

In de tweede week staan de vier weerselementen centraal. In deze week ligt de nadruk op het plenair en 
klassikaal werken. De leerlingen nemen tekeningen van het bord over in hun schrift, de leerlingen maken 
aantekeningen en werken die uit en er worden regelmatig PowerPoint presentaties en korte filmpjes vertoond.  
 
De derde en vierde week  

In de derde en vierde week staat de klimaatverandering centraal. In tegenstelling tot de tweede week, zal in dit 
deel van de periode de nadruk liggen op zelfstandig werken en in groepjes werken aan verschillende 
opdrachten. Ook zal er gepresenteerd en/of gedebatteerd worden in de klas.  
 
Allereerst wordt er stilgestaan bij klimaatveranderingen in het verleden, om een kader te bieden voor de 
huidige klimaatverandering. Vervolgens wordt er ingegaan op verschillende meningen over de 
klimaatverandering. Er zijn mensen, zoals Al Gore, die zeggen dat de temperatuur stijgt door de menselijke 
uitstoot van koolstofdioxide. Anderen zeggen dat de stijging een natuurlijke schommeling is en de invloed van 
de mens te verwaarlozen. Deze verschillende meningen komen ook naar voren in de reacties op de film ‘An 
Inconvenient Truth’ van Al Gore, die tijdens de periode ook zal worden bekeken. Vervolgens komen aan bod:  
1. Oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering; 
2. Adaptatie en mitigatie;  
3. Energieverbruik;  
4. Debatteren in de klas.   
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met name de derde en vierde week van deze periode hangt samen het eerste gedeelte van de periode 
‘ontwikkelingssamenwerking en milieu’ in de 11

e
 klas.  

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De periode wordt afgesloten met een examenrelevante toets voor het vak aardrijkskunde (weging 16%).  
Het periodeschrift en de inzet van de leerlingen worden beoordeeld.  
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AARDRIJKSKUNDE 

HAVO/VWO 
 

Periode:  Weer en klimaat 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

- Nuancering. 
- Begin van luisteren en inleving. 
- Innerlijke motivatie. 
- Verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Existentiële vragen komen op. 
- Samenhangen / relaties / inzicht in processen.  
- Theoretisch oordeelsvermogen. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode maken de leerlingen kennis met diverse aspecten van het weer en het klimaat. In de eerste 
week worden de begrippen weer en klimaat geïntroduceerd. Wat wordt er verstaan onder het weer en wat 
bedoelen we met het klimaat? Centraal staan de weerselementen, de klimaatgebieden op aarde en het 
klimaatsysteem van Köppen. In deze eerste week leren de leerlingen tevens klimaatgrafieken lezen en tekenen. 
In de tweede week wordt dieper ingegaan op de vier weerselementen: temperatuur, neerslag, luchtdruk en 
wind. De leerlingen krijgen zodoende meer inzicht in de processen die zich binnen onze dampkring afspelen. In 
de derde en vierde week wordt uitgebreid stilgestaan bij de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor 
de mens en de natuur. Er wordt gekeken naar klimaatveranderingen in het verleden, maar ook naar het huidige 
‘klimaatdebat’. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Het aardrijkskundeonderwijs kent twee aspecten: het fenomeen van de aarde als organisme 
(gesteentevorming, vulkanisme, zeestromen en klimaten), maar ook het werken aan de aarde door de mensen. 
Soms is dat laatste in nauwe overeenstemming met wat door de ecologische omstandigheden wordt gevraagd, 
soms wordt het gehele ecosysteem door het menselijk handelen beïnvloed. Er is dus een spanningsveld tussen 
‘de aarde als woonplaats voor de mens’ en ‘de mens als bewoner van de aarde’. Zo wordt aardrijkskunde 
spiegel van het streven naar onafhankelijker worden van de mens, van de gebondenheid aan aarde en mensen 
en reikt het mogelijkheden aan om tot ideeën te komen voor een gezonde ‘aard-ontwikkelingskunde’.  
 
De periode weer en klimaat sluit hier nauw bij aan. De 10

e
 klasser begint de wereld om zich heen (als 

woonplaats van de mens) te ontdekken en de natuurlijke omgeving is daar een belangrijk onderdeel van. 
Daarnaast ontwikkelt de leerling in de 10

e
 klas verantwoordelijkheidsgevoel, leert het samenhangen te zien en 

verwerft het inzicht in processen. Met name het actuele klimaatvraagstuk leent zich hier uitermate goed voor. 
De oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering zijn hierbij belangrijk, maar ook de verantwoordelijkheden 
van het individu hierbij. Door tevens verschillende kanten van het klimaatdebat de revue te laten passeren, 
wordt ook het theoretisch oordeelsvermogen van de leerling ontwikkeld.  
 
WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

De lessen zullen over het algemeen worden ingeleid met het herhalen van eerder behandelde stof of het 
bespreken van eventueel huiswerk. Dit wordt gevolgd door een plenair college of onderwijsleergesprek over 
het thema van de les. In het algemeen wordt er in het eerste deel van de periode veel aandacht besteed aan 
het maken van tekeningen, kaarten en grafieken die van uitleg worden voorzien. Regelmatig zullen de 
leerlingen in het tweede deel van de les aan de slag gaan met opdrachten. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
beeldmateriaal (documentaire, korte clips en PowerPoint presentaties) om diverse processen voor de leerling 
te verhelderen en te visualiseren.  
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De eerste week  

In de eerste week maken de leerlingen kennis met de begrippen ‘weer’ en ‘klimaat’. Centraal hierbij staan de 
verschillen tussen beide begrippen. De verschillende klimaatgebieden op aarde worden geïntroduceerd aan de 
hand van de aflevering ‘From pole to pole’ van de BBC serie ‘Planet Earth’. Ter verwerking schrijven de 
leerlingen een (creatief) artikel over de film. Vervolgens leren de leerlingen meer over het klimaatsysteem van 
Köppen. Ook wordt er gewerkt met de atlas en worden de kaartvaardigheden geoefend.  
 
De tweede week  

In de tweede week staan de vier weerselementen centraal. In deze week ligt de nadruk op het plenair en 
klassikaal werken. De leerlingen nemen tekeningen van het bord over in hun schrift, de leerlingen maken 
aantekeningen en werken die uit en er worden regelmatig PowerPoint presentaties en korte filmpjes vertoond.  
 
De derde en vierde week  

In de derde en vierde week staat de klimaatverandering centraal. In tegenstelling tot de tweede week, zal in dit 
deel van de periode de nadruk liggen op zelfstandig werken en in groepjes werken aan verschillende 
opdrachten. Ook zal er gepresenteerd en/of gedebatteerd worden in de klas.  
 
Allereerst wordt er stilgestaan bij klimaatveranderingen in het verleden, om een kader te bieden voor de 
huidige klimaatverandering. Vervolgens wordt er ingegaan op verschillende meningen over de 
klimaatverandering. Er zijn mensen, zoals Al Gore, die zeggen dat de temperatuur stijgt door de menselijke 
uitstoot van koolstofdioxide. Anderen zeggen dat de stijging een natuurlijke schommeling is en de invloed van 
de mens te verwaarlozen. Deze verschillende meningen komen ook naar voren in de reacties op de film ‘An 
Inconvenient Truth’ van Al Gore, die tijdens de periode ook zal worden bekeken. Vervolgens komen aan bod:  
1. Oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering; 
2. Adaptatie en mitigatie;  
3. Energieverbruik;  
4. Debatteren in de klas.   
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met name de derde en vierde week van deze periode hangt samen het eerste gedeelte van de periode 
‘ontwikkelingssamenwerking en milieu’ in de 11

e
 klas.  

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De periode wordt afgesloten met een toets. 
Het periodeschrift en de inzet van de leerlingen worden beoordeeld.  
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ECONOMIE 
 

Periode: Nederlandse economie en ondernemerschap 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Door middel van het vier sectorenmodel wordt de Nederlandse economie uitgelegd en verdiept. Door middel 
van videoclipjes, syllabus en spreekbeurten komt de bedrijvigheid, gerangschikt in de sectoren, voorbij. Ook 
wordt de ‘algemeen maatschappelijke’ goederen behandeld. Het sociale stelsel en de overheid nemen een 
grote rol in. Het sociale aspect in deze periode is zeer belangrijk, dat niet alleen kan blijken uit de manier van 
belastingheffing en het afdragen van premies (sociale vangnet), ook MVO bedrijven en C2C producten kunnen 
hierbij worden uitgelegd. Klassieke economen versus Marx en Keynes en de manier waarop een samenleving 
economisch moet worden ingericht wordt behandeld 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 10

e
 klasser komt uit een beschermende omgeving en heeft zich hiertegen afgezet. De jonge mens is als het 

ware een blad dat opnieuw moet worden ingekleurd. 
De verbinding met de klas en de wereld wordt belangrijk en de eigen persoonlijkheid in het geheel. Juist 
daarom wordt hier de overheid besproken, aangezien onze samenleving op basis van tolerantie en het 
draagkrachtbeginsel is opgebouwd 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Diverse sprekers komen in de les hun verhaal over hun werk in de Nederlandse economie vertellen. Daarnaast 
is er klassikaal les, worden er  artikelen bestudeerd, filmclipjes bekeken, radiofragmenten beluisterd en wordt 
de actualiteit in de kranten uitgelicht 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

- Maatschappijleer 
- Aardrijkskunde 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het periodeschrift vormt de verzameling van bronnen dat wordt getoetst. Een afsluitend proefwerk of 
stelopdracht dat de gehele periode samenvat is onderdeel van de beoordeling. Ook kunnen extra opdrachten 
in de eindbeoordeling worden meegenomen. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ 
 

Periode:  Sociaal en culturele verschillen 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode staat de Nederlandse maatschappij centraal. De leerlingen bestuderen hoe het politieke bestel 
van Nederland in elkaar zit. In de tweede fase staan criminaliteit en rechtspraak centraal. In de laatste week 
komt het begrip cultuur en de multiculturele samenleving aan de orde. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de 10

e
 klas gaat de leerling zich steeds meer interesseren in het nieuws, en in wat er om hem of haar heen 

gebeurt. Vanuit deze interesse is deze periode bedoeld om de leerling inzicht in de wereld om zich heen te 
bieden. De leerling gaat zich voor het eerst in klassenverband een mening vormen over de politiek, over 
rechtspraak en over het verschijnsel ‘’allochtoon’’. Hij of zij gaat zijn of haar positie te vinden in de 
maatschappij. De periode wordt door leerlingen over het algemeen als een eyeopener ervaren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de eerste week wordt het politieke bestel van Nederland behandeld. De leerlingen verdiepen zich in 
politieke partijen. Er wordt een Tweede Kamerverkiezing in de klas gehouden en over verschillende 
maatschappelijke issues vindt een debat plaats. De leerlingen bedenken een eigen politieke partij met eigen 
standpunten en verwerken deze in een poster. 
 
In de Tweede week verdiepen de leerlingen zich in het verschijnsel criminaliteit, en wat er gebeurt als men de 
wet overtreedt. De leerlingen brengen een bezoek aan de rechtbank van Rotterdam, en schrijven een verslag 
van de rechtszaken die ze zien. 
 
In de derde week staat cultuur centraal. De leerlingen bestuderen cultuurverschillen binnen de Nederlandse 
cultuur. Met een filmopdracht over het thema multiculturele verschillen wordt de periode afgesloten. 
 

TOETSING VAN LESSEN 
De leerlingen schrijven een verslag van hun bezoek aan de rechtbank.  
De leerlingen bedenken een eigen politieke partij met standpunten, en verwerken dit tot een politiek pamflet 
of een politieke poster. 
De periode wordt afgesloten met een toets waarin de kennis over en inzicht in het Nederlandse politieke 
bestel, rechtspraak en cultuur wordt getest. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ 

VMBO-TL 
 

Periode:  Maatschappijleer  
 
Karakteristieken ontwikkeling 

- Stellingname. 
- Maatschappijkritiek. 
- Initiatief tot nieuwe projecten en verbetering 
- Moreel oordeel. 
- Zelfreflectie en feedback geven 

 

 

INHOUD VAN DE LESSEN  
In deze periode staat de Nederlandse maatschappij centraal. De leerlingen bestuderen hoe het politieke bestel 
van Nederland in elkaar zit. In de tweede week komt het begrip cultuur en de multiculturele samenleving aan 
de orde. In de Derde en laatste fase staan criminaliteit en rechtspraak centraal. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de 10

e
 klas gaat de leerling zich steeds meer interesseren in het nieuws, en in wat er om hem of haar heen 

gebeurt. Vanuit deze interesse is deze periode bedoeld om de leerling inzicht in de wereld om zich heen te 
bieden. De leerling gaat zich voor het eerst in klassenverband uitgebreid een mening vormen over de politiek, 
over rechtspraak en over het verschijnsel ‘’allochtoon’’. Hij of zij gaat proberen zijn of haar positie te vinden in 
de maatschappij. De periode wordt door leerlingen over het algemeen als een eyeopener ervaren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De gehele periode draait om maatschappelijke bewustwording en stellingname. Om de leerling te dwingen zich 
elk onderwerp eigen te maken richten de leerlingen in duo’s een politieke partij op, waarin van elk onderwerp 
de politieke visie van de leerlingen moeten worden verwerkt. De vraag die centraal staat: Hoe zou jij Nederland 
besturen? De standpunten moeten worden verwerkt in een politieke poster of pamflet. Deze posters worden 
aan het eind van de periode opgehangen en gepresenteerd. 
 
In de periodeles wordt na de spreuk over het algemeen begonnen met het kort herhalen van de stof van de 
afgelopen lessen, en het bespreken van eventueel huiswerk (zoals zoekopdrachten thuis). Vervolgens vindt 
over het algemeen plenaire uitleg plaats, waarbij de leerlingen aantekeningen maken voor in hun 
periodeschrift. In de tweede helft maken de leerlingen meestal een opdracht, waarbij veel moet worden 
samengewerkt of de eigen visie moet worden gevormd over het onderwerp. 
 
De eerste week 

In de eerste week wordt het politieke bestel van Nederland behandeld. Er wordt een inleiding gegeven op de 
manier waarop Nederland bestuurd wordt, welke politieke organen een rol spelen en wat het verschil is tussen 
links en rechts. Er wordt in de klas een schema van de verhouding tussen links en rechts, conservatief en 
progressief gemaakt,  waarin de verschillende politieke partijen worden geplaatst. De leerlingen verdiepen zich 
in politieke partijen en hun standpunten, door op internet de sites van de verschillende partijen te bestuderen 
en een door de docent aangeleverd stencil te bestuderen. Er wordt vervolgens een Tweede Kamerverkiezing in 
de klas gehouden en over verschillende maatschappelijke issues vindt een zogenaamd Lagerhuisdebat plaats.  
In het geval van een periode van 4 weken of een klas met hoog niveau kan ook milieu als politiek thema kort 
aan de orde komen, zodat wordt aangesloten met de periode Ontwikkelingsproblematiek en Milieu in de 11

e
 

klas. De leerlingen beginnen in deze week aan een eigen politieke partij met eigen standpunten en verwerken 
deze in een poster. 
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De tweede week 

In de tweede week staat cultuur centraal. Allereerst wordt in groepjes met een brainstorm nagedacht over de 
eigen normen en waarden. De leerlingen bestuderen de gevolgen van cultuurverschillen binnen de 
Nederlandse cultuur. Door de politieke film Fitna te bekijken gaat de klas met elkaar in discussie en wordt het 
Nederlandse integratiebeleid kritisch aan de kaak gesteld.  
Ook het onderwerp discriminatie ten opzichte van vrijheid van meningsuiting wordt aan de orde gesteld. In het 
geval van een periode van vier weken kan de film Shouf Shouf Habibi worden bekeken, waarbij de leerlingen 
een filmopdracht maken. Ook de mening van de leerlingen met betrekking tot deze thema’s wordt de gehele 
week verwerkt in de poster. 
 
De derde week 

In de derde week verdiepen de leerlingen zich in het verschijnsel criminaliteit, en wat er gebeurt als men de 
wet overtreedt. Allereerst bestuderen leerlingen enkele bronnen waarin theorieën over het ontstaan van 
criminaliteit worden behandeld. De leerlingen vormen onderling een eigen mening over het ontstaan en het 
bestrijden van criminaliteit. Vervolgens wordt behandeld welke procedures worden gevolgd bij het overtreden 
van de wet. Het is hierbij mogelijk een politieagent uit te nodigen, die de eigen taken en privileges uitlegt. 
Vervolgens wordt de procedure tijdens een rechtszaak behandeld, en wordt door middel van een rollenspel 
een realistische rechtszaak gesimuleerd. Tenslotte komen de verschillende straffen aan bod die in Nederland 
worden opgelegd. De zaak van het Maasmeisje en de strafvordering worden belicht, en wederom wordt de 
leerlingen om de eigen visie op het Nederlandse strafrecht gevraagd. 
De leerlingen brengen voor zover mogelijk een bezoek aan de rechtbank van Rotterdam, en schrijven een 
verslag van de rechtszaken die ze zien. Het gaat hierbij over het algemeen om korte zaken van de politierechter 
(diefstal, vernieling, mishandeling), maar dit is afhankelijk van het moment van bezoek. 
  
Voor meer informatie over de gebruikte werkvormen: zie Gedeelde Documenten. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Deze periode weegt voor 60% mee voor het eindcijfer voor het vak Mens en Maatschappij. Dit bestaat uit drie 
examenonderdelen (elk dus 20% van het uiteindelijke examencijfer): 

• De leerlingen bezoeken voor zover mogelijk binnen de periodeles de rechtbank van Rotterdam. Ze 
schrijven een verslag van hun bezoek aan de rechtszaak of rechtszaken. 

• De leerlingen bedenken een eigen politieke partij met standpunten, en verwerken dit tot een politiek 
pamflet of een politieke poster. 

• De periode wordt afgesloten met een toets waarin de kennis over en inzicht in het Nederlandse 
politieke bestel, rechtspraak en cultuur wordt getest. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ 

HAVO/VWO 
 

Periode:  Maatschappijleer                   
 

Karakteristieken ontwikkeling 

- Stellingname. 
- Maatschappijkritiek. 
- Initiatief tot nieuwe projecten en verbetering 
- Moreel oordeel. 
- Zelfreflectie en feedback geven 

 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In deze periode staat de Nederlandse maatschappij centraal. De leerlingen bestuderen hoe het politieke bestel 
van Nederland in elkaar zit. In de tweede week komt het begrip cultuur en de multiculturele samenleving aan 
de orde. In de Derde en laatste fase staan criminaliteit en rechtspraak centraal. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERONDEN EN DOELEN 
In de 10

e
 klas gaat de leerling zich steeds meer interesseren in het nieuws, en in wat er om hem of haar heen 

gebeurt. Vanuit deze interesse is deze periode bedoeld om de leerling inzicht in de wereld om zich heen te 
bieden. De leerling gaat zich voor het eerst in klassenverband uitgebreid een mening vormen over de politiek, 
over rechtspraak en over het verschijnsel ‘’allochtoon’’. Hij of zij gaat proberen zijn of haar positie te vinden in 
de maatschappij. De periode wordt door leerlingen over het algemeen als een eyeopener ervaren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De gehele periode draait om maatschappelijke bewustwording en stellingname. Om de leerling te dwingen zich 
elk onderwerp eigen te maken richten de leerlingen in duo’s een politieke partij op, waarin van elk onderwerp 
de politieke visie van de leerlingen moeten worden verwerkt. De vraag die centraal staat: Hoe zou jij Nederland 
besturen? De standpunten moeten worden verwerkt in een politieke poster of pamflet. Deze posters worden 
aan het eind van de periode opgehangen en gepresenteerd. 
 
In de periodeles wordt na de spreuk over het algemeen begonnen met het kort herhalen van de stof van de 
afgelopen lessen, en het bespreken van eventueel huiswerk (zoals zoekopdrachten thuis). Vervolgens vindt 
over het algemeen plenaire uitleg plaats, waarbij de leerlingen aantekeningen maken voor in hun 
periodeschrift. In de tweede helft maken de leerlingen meestal een opdracht, waarbij veel moet worden 
samengewerkt of de eigen visie moet worden gevormd over het onderwerp. 
 
De eerste week 

In de eerste week wordt het politieke bestel van Nederland behandeld. Er wordt een inleiding gegeven op de 
manier waarop Nederland bestuurd wordt, welke politieke organen een rol spelen en wat het verschil is tussen 
links en rechts. Er wordt in de klas een schema van de verhouding tussen links en rechts, conservatief en 
progressief gemaakt,  waarin de verschillende politieke partijen worden geplaatst. De leerlingen verdiepen zich 
in politieke partijen en hun standpunten, door op internet de sites van de verschillende partijen te bestuderen 
en een door de docent aangeleverd stencil te bestuderen. Er wordt vervolgens een Tweede Kamerverkiezing in 
de klas gehouden en over verschillende maatschappelijke issues vindt een zogenaamd Lagerhuisdebat plaats. 
Ook kan met verschillende artikelen aandacht worden besteed aan het Amerikaanse kiessysteem en de laatste 
Amerikaanse verkiezingen. Hierbij zullen de leerlingen de verschillen tussen de twee kiessystemen zelf moeten 
zien te ontdekken. 
In het geval van een periode van 4 weken of een klas met hoog niveau kan ook milieu als politiek thema kort 
aan de orde komen, zodat wordt aangesloten met de periode Ontwikkelingsproblematiek en Milieu in de 11

e
 

klas. De leerlingen beginnen in deze week aan een eigen politieke partij met eigen standpunten en verwerken 
deze in een poster. 
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De tweede week 

In de tweede week staat cultuur centraal. Allereerst wordt in groepjes met een brainstorm nagedacht over de 
eigen normen en waarden. De leerlingen bestuderen de gevolgen van cultuurverschillen binnen de 
Nederlandse cultuur. Na de politieke film Fitna te bekijken gaat de klas met elkaar in discussie en wordt het 
Nederlandse integratiebeleid kritisch aan de kaak gesteld. Ook het onderwerp discriminatie ten opzichte van 
vrijheid van meningsuiting wordt aan de orde gesteld. In het geval van een periode van vier weken kan de film 
Shouf Shouf Habibi worden bekeken, waarbij de leerlingen een filmopdracht maken. Ook de mening van de 
leerlingen met betrekking tot deze thema’s wordt de gehele week verwerkt in de poster. 
 
De derde week 

In de derde week verdiepen de leerlingen zich in het verschijnsel criminaliteit, en wat er gebeurt als men de 
wet overtreedt. Allereerst bestuderen leerlingen enkele bronnen waarin theorieën over het ontstaan van 
criminaliteit worden behandeld. De leerlingen vormen onderling een eigen mening over het ontstaan en het 
bestrijden van criminaliteit. Vervolgens wordt behandeld welke procedures worden gevolgd bij het overtreden 
van de wet. Het is hierbij mogelijk een politieagent uit te nodigen, die de eigen taken en privileges uitlegt. 
Vervolgens wordt de procedure tijdens een rechtszaak behandeld, en wordt door middel van een rollenspel 
een realistische rechtszaak gesimuleerd. Tenslotte komen de verschillende straffen aan bod die in Nederland 
worden opgelegd. De zaak van het Maasmeisje en de strafvordering worden belicht, en wederom wordt de 
leerlingen om de eigen visie op het Nederlandse strafrecht gevraagd. 
De leerlingen brengen voor zover mogelijk een bezoek aan de rechtbank van Rotterdam, en schrijven een 
verslag van de rechtszaken die ze zien. Het gaat hierbij over het algemeen om korte zaken van de politierechter 
(diefstal, vernieling, mishandeling), maar dit is afhankelijk van het moment van bezoek. 
  
Voor meer informatie over de gebruikte werkvormen: zie Gedeelde Documenten. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Deze periode bestaat uit drie examenonderdelen: 

• De leerlingen bezoeken voor zover mogelijk binnen de periodeles de rechtbank van Rotterdam. Ze 
schrijven een verslag van hun bezoek aan de rechtszaak of rechtszaken. 

• De leerlingen bedenken een eigen politieke partij met standpunten, en verwerken dit tot een politiek 
pamflet of een politieke poster. 

• De periode wordt afgesloten met een toets waarin de kennis over en inzicht in het Nederlandse 
politieke bestel, rechtspraak en cultuur wordt getest. 
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MAATSCHAPPIJLEER 
HAVO/VWO 

 

Periode:  Oude culturen  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Tijdens de periode Oude Culturen staan beschavingen uit de oudheid centraal. In de eerste fase van de periode 
wordt nog eens teruggegrepen naar mythologische verhalen die leerlingen al van jongs af aan hebben gehoord. 
Denk bijvoorbeeld aan de Ilias van Homerus. Leerlingen bestuderen deze verhalen en gaan deze verhalen nu 
analyseren. Wat zegt een verhaal nu over de cultuur waar het vandaan komt? In de tweede helft van de 
periode wordt aandacht besteed aan de betekenis van theater en van filosofie in oude culturen. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de 10

e
 klas begint de leerling de wereld om zich heen te ontdekken, en ontstaat interesse in de context. 

Waarom zit een cultuur zo in elkaar? Hoe komen mensen bij een bepaalde gedachte? In deze periode wordt de 
voorliefde van leerlingen voor het luisteren naar bekende verhalen aangegrepen deze vragen onder de 
aandacht te brengen en de leerlingen zelf aan het denken te zetten. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 
De eerste week 

In de Eerste week wordt elke les een nieuw verhaal verteld of gelezen uit de wereldmythologie. De leerlingen 
krijgen vervolgens de context van de betreffende cultuur voorgeschoteld en leggen hier verbanden tussen. In 
de eerste les wordt het begrip mythe in een onderwijsleergesprek geïntroduceerd, en buigen de leerlingen zich 
in groepjes over het verschijnsel held: wat is een held, en wanneer is iemand een held? Het verhaal  van 
Gilgamesj wordt verteld, en de leerlingen maken aan de hand van een tekst over het oude Mesopotamie 
enkele opdrachten. Ook het verhaal van Isis en Osiris wordt verteld, en aan de hand van een tekst in de context 
van het oude Egypte geplaatst. De Minoische cultuur in het oude het oude Kreta wordt plenair behandeld, en 
de leerlingen bekijken een korte film over de mythe van Perseus en de Minotaurus, waarna de verbinding met 
de cultuur wordt gelegd. De Griekse cultuur wordt plenair behandeld, waarna de leerlingen een 
samenvattende tekst van de Ilias lezen en in hun schrift enkele opdrachten maken. De leerlingen bekijken een 
aantal fragmenten van de film ‘’Troy’’, en het thema ‘’held’’ wordt in verband gebracht met de mythen. 
 
De tweede week 

In de tweede week komt Grieks en Romeins theater centraal te staan. De ontwikkeling van Grieks theater 
wordt plenair behandeld. De leerlingen bestuderen zelf enkele toneelstukken en leggen verbanden met de 
cultuur. Zo wordt het verhaal van de Oresteia verteld, en wordt de trilogie geanalyseerd. Ook Griekse komedie 
komt plenair aan bod, en het verhaal van de Lysistrata wordt door de leerlingen aan de hand van een opdracht 
bestudeerd. In de theaterzaal worden enkele scènes uit een gekozen klassieke tragedie als Antigone of Medea 
door de leerlingen tijdens de periode zelf op de planken gezet.  
 
De derde week 

In week drie worden visies op de werkelijkheid van enkele klassieke filosofen bestudeerd en ontwikkelen de 
leerlingen hun eigen mening op dit gebied. Via een zoekopdracht op internet verdiepen de leerlingen zich in de 
filosofieën van een aantal presocratische filosofen. De werkwijze van Socrates wordt behandeld, en door 
middel van een rollenspel in trio’s wordt het socratische gesprek (de vroedvrouwmethode of dialectische 
methode) geoefend. De filosofie van Plato en de grot wordt verteld, waarna de leerlingen hun visie op de grot 
zelf tekenen. Vervolgens doen de leerlingen zelf onderzoek naar de filosofie van Aristoteles die ze tegenover 
die van Plato stellen om de verschillen en overeenkomsten te ontdekken en de eigen visie te ontdekken. Er 
vindt een filosofisch debat plaats in de klas over de behandelde filosofieën. 
In het geval dat er tijd over is kunnen de Keltische en Noorse cultuur en mythologie elk aan de hand van een 
bekende mythe (op papier of verteld) worden behandeld. 
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TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen kiezen zelf een mythe of toneelstuk die/dat hen aanspreekt en bestuderen de mythe. Vervolgens 
bestuderen ze de cultuur waar de mythe is ontstaan en analyseren hoe de cultuur in de mythe is terug te 
herkennen. Hier schrijven ze een kort werkstuk over. 
De periode wordt afgesloten met een toets, waar onder andere de kennis van culturen, mythes en verbanden 
hiertussen, maar ook theater en filosofie worden getoetst. 
 
 
 
 
 

KUNST ALGEMEEN 

 
Cultuur van de kerk van de 11

e
 t/m de 14

e
 eeuw, cultuur van het hof in de 15

e
 en 16

e
 eeuw en cultuur van de 

burger in de 16
e
 en 17

e
 eeuw. 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Aansluitend op de periode Middeleeuwen bij het vak Nederlands leren wij in de lessen kunst algemeen hoe 
bepalend het geloof en de kerk zijn voor de bouw- en beeldhouwkunst van de hoge en late Middeleeuwen. 
(Romaans en Gotiek).  
Vervolgens zien we hoe kunst aan de vorstenhoven in de Renaissance en Barok vooral dient als uiting van 
politieke macht en als vermaak voor de hovelingen.  
Tenslotte kijken we hoe kunst in de burgerlijke cultuur van de Nederlanden in de 16

e
 en 17

e
 eeuw, niet alleen 

een belangrijke economische plaats inneemt maar ook dient  
ter “lering ende vermaak”. De periodelessen worden geïllustreerd met voorbeelden uit de beeldende kunst, 
muziek, dans, theater en architectuur. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De periode is zowel ontwikkelingsstof als voor een deel examenstof. Afhankelijk van de planning in het jaar kan 
de leerling zich goed verbinden met de kerkelijke cultuur. 
 

WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

De leerlingen bekijken afbeeldingen en videofragmenten en luisteren naar muziek. 
De leerlingen lezen teksten en maken hierover vragen en opdrachten. ( Individueel, in tweetallen of in 
groepsverband. 
De leerlingen kiezen een eigen te bestuderen onderwerp. Zij houden hier in tweetallen een presentatie over en 
maken –individueel- een werkstuk.  
De leerlingen noteren lesaantekeningen, vragen en opdrachten in het periodeschrift.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Nederlands - periode Middeleeuwen. 
Geschiedenis – 
Beeldend – Renaissance portretten 
Muziek 
Dans 
Drama 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Een eindtoets op Havo en VWO niveau. 
De presentaties in tweetallen, het werkstuk individueel. 
Het periodeschrift geeft inzicht in het leerproces van de leerling en de manier waarop de  leerling zich 
individueel met de lesstof heeft verbonden. 
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KUNSTGESCHIEDENIS 
 

Periode  :Oude culturen en de Renaissance 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Tijdens de periode worden de culturen en kunstuitingen van de Egyptenaren belicht. Er wordt aandacht 
besteed aan de Griekse cultuur en kunstgeschiedenis en de Romeinse cultuur en kunstgeschiedenis. Van uit de 
cultuur worden hun levensomstandigheden bekeken, hun onderwijscultuur en hun geloof. Van uit de kunst 
wordt de beeldende kunst en hun muzische kunst benadert, waarbij de naadruk op de beeldende kunst liegt. Er 
worden links geleegd naar onze huidige cultuur en het huidige gebruik maken van symbolen  die uit de oudheid 
stamden. 
 
Tijdens de periode wordt het tot stand komen van de van het christendom besproken  en de uitwerkingen 
ervan tot het tot stand komen van de Renaissance. 
De biografieën van voornamelijk  beeldende kunstaars en de link naar hun werken hun manier van werken, hun 
materiaal keuze en de maatschappelijke ontwikkeling eromheen komen aan de orde. 
Wij maken erbij verschil tussen de noordelijke Renaissance en de zuidelijke Renaissance. 
  
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de oude kuluren herkennen zij de grote hiëratische verschillen tussen de mensen. 
De kunstwerken uit de oudheid die vaak monumentaal en groots waren laten hun eenzaamheidgevoel 
herkennen.  
In de periode worden veel biografieën besproken. Daarbij worden niet allen hun successen benoemt maar ook 
hun moeilijke personages omschreven. Daarbij kunnen zij zich zelf identificeren en hun conflicten herkennen. 
De verbanden tussen de oudheid en onze tijd kan geleegd worden omdat zij in staat zijn om hun praktisch 
combineert denken te ontwikkelen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het verwerken van de leerstof in hun periodeschrift gebuurd individueel en kan op hun eigen niveau ingevuld 
worden. Tijdens de periode worden tekeningen gemaakt uit de verschillenden kunstperiodes, ook hier kan de 
leerling zelf kiezen welke tekeningen hij uitwerkt. In het proefwerk zit een algemeen de erin en ook een deel 
waaruit de leerling de vraag kan kiezen, zo kan hij op zijn eigen niveau aangesproken worden en laten zien wat 
in hem zit. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Vakoverstijgende gebieden zijn: 
Tekenen – uitwerken in hun periodeschrift 
Geschiedenis – gaat vaak hand in hand met KG 
Nederlands – uitwerken van opdrachten in het periodeschrift, inhoudelijk lezen en samenvattingen maken 
Sport – samenwerken in groepsopdrachten 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Leerlingen worden getoetst met een schriftelijke toets op hun niveau. 
Zij worden beoordeeld op hun verwerking in hun periodeschrift, inzet en huiswerk. 
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WISKUNDE 

 

Periode  Ruimtemeetkunde 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  

• De centrale en de parallelprojectie toegepast op de kubus. 

• Symmetrie in de kubus.  

• Snijden en inkleuren van vlakken in de kubus. 

• De 5 platonische lichamen en hun onderlinge verbanden, met de stelling van Euler. 

• Doorsnijdingen van vlakken met kubus en eventueel piramide en prisma. 

• Snijpunt van lijn en vlak construeren. 

• Verrijkingsstof als de tijd het toelaat: enkele voorbeelden uit de beschrijvende meetkunde, rekenen in 
lichamen. 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE LESSEB 
Waar in klas 8 lichamen nog benaderd worden van de buitenkant, de aanzichten, werken we in klas 10 a.h.w. 
van binnenuit. Zo keert het binnen/buiten thema ook in de meetkunde terug. Verbanden tussen lichamen en 
vormen moeten worden gelegd d.m.v. het snijden van die lichamen. Het gaat om een inzien, een naar binnen 
kijken, een ruimtelijk inzicht, de structuur van de ruimte wordt blootgelegd.  Maar ook: het gevoel voor 
harmonie en schoonheid wordt aangesproken via het tekenwerk. Projectievormen maken helder dat de 
weergave en waarneming van de realiteit afhankelijk is van standpunt en invalshoek. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leergesprekken, veel oefenwerk met gevarieerde tekenopdrachten van allerlei moeilijkheidsgraad. 
 
 

Periode  Rijen en verbanden 

VMBO-TL/HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Vanuit de regelmaat in rijen en tabellen naar verbanden en grafieken.  De stap naar formules wordt gezet. 
Welke verbanden aan de orde komen is een beetje afhankelijk van de groep en de tijd.  
Lineaire verband / rekenkundige rij. 
Exponentieel verband / meetkundige rij. Beginnetje met oneigenlijke machten, via de machtreeks. 
Kwadratische verband. ( vanuit de regelmaat in de verschilrij en als product van een kwadratische formule ) 
Harmonische rij / omgekeerd evenredig verband. 
Rij van Fibonacci. 
Grafieken tekenen van allerlei verbanden, spiraalvormen en bloemmotieven. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de tiende klas gaat het om het leggen van verbanden. Grote lijnen kunnen nu ontdekt en begrepen worden. 
Je begint met rijen die al een innerlijke structuur hebben. Die structuur en samenhang moeten leerlingen zien 
te ontdekken. Dat leidt tot een verruiming van het machtsbegrip: vanuit het nog concreet voorstelbare 2

3 
naar 

het abstracte 2
-6.

 De zichtbare realiteit houdt op, maar vanuit je gevoel, en de regelmaat en harmonie, kun je 
de logica van de voortzetting beamen. Leerpunt is ook om een verband samen te vatten in een formule. 
Formules doorgronden en zelf opstellen brengt de leerling tot inzicht, tot een doorgronden van de stof op meer 
theoretisch niveau. Maar ook:het gevoel begint instrumenteel te worden, het gevoel voor harmonie en ritme 
kan het denken verder onderbouwen. In de th-groep blijft de waarneming en het reproduceren een belangrijk 
hulpmiddel. Daarbij blijft het logaritmebegrip tegenwoordig buiten beschouwing.  
Het sociale karakter van de tiende klas wordt weerspiegeld in het begrip verband waar in brede zin in de eerste 
les aandacht aan wordt gegeven. Het binnen-buiten thema keert terug in het tekenen van spiralen naar of 
vanuit een centrum en als beeld van groeiprocessen in de natuur. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leergesprekken, veel oefenwerk met opgaven, van allerlei moeilijkheidsgraad, veel gevarieerd tekenwerk. 
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WISKUNDE 

HAVO/VWO 
 

Periode  Rijen en analyse 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Vanuit de regelmaat in rijen en tabellen naar verbanden en grafieken.  De stap naar formules wordt gezet.  
Lineaire verband / rekenkundige rij. 
Exponentiële verband / meetkundige rij.  
Somformules. 
De oneigenlijke machten en de logaritme. 
Harmonische rij / omgekeerd evenredig verband / hyperbolisch verband. 
Rij van Fibonacci. 
Grafieken tekenen van allerlei verbanden, spiraalvormen en bloemmotieven. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de tiende klas gaat het om het leggen van verbanden. Grote lijnen kunnen nu ontdekt en begrepen worden. 
Je begint met rijen die al een innerlijke structuur hebben. Die structuur en samenhang moeten leerlingen zien 
te ontdekken. Dat leidt tot een verruiming van het machtsbegrip: vanuit het nog concreet voorstelbare 2

3 
naar 

het abstracte 2
-6.

 . Met de oneigenlijke machten en de logaritme wordt de algebra afgesloten en wordt de deur 
naar de analyse geopend. De zichtbare realiteit houdt op, maar vanuit je gevoel, en de regelmaat en harmonie, 
kun je de logica van de voortzetting beamen.  Formules doorgronden en zelf opstellen brengt de leerling tot 
inzicht, tot een doorgronden van de stof op meer theoretisch niveau. Maar ook:het gevoel begint 
instrumenteel te worden, het gevoel voor harmonie en ritme kan het denken verder onderbouwen. In de hv-
groep moet de stap naar en meer theoretisch inzicht gezet worden. Het sociale karakter van de tiende klas 
wordt weerspiegeld in het begrip verband waar in brede zin in de eerste les aandacht aan wordt gegeven. Het 
binnen-buiten thema keert terug in het tekenen van spiralen naar of vanuit een centrum en als beeld van 
groeiprocessen in de natuur. 
 

WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

Leergesprekken, veel oefenwerk met opgaven, van allerlei moeilijkheidsgraad, veel gevarieerd tekenwerk. 
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BIOLOGIE 
 

Periode: Levensprocessen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

De inwendige organen 

In de periode houden we ons bezig met de inwendige organen en de processen die zij dragen. Allereerst ons 
vloeibare orgaan dat samen met het hart en de bloedvaten het hele lichaam doordringt. Dan zijn er de 
spijsverteringsprocessen die in de vele holten, van mondholte tot endeldarm plaatsvinden en ervoor zorgen dat 
we ons de voeding eigen kunnen maken. In de longen vindt een uitgebreide uitwisseling tussen het bloed en de 
buitenlucht plaats. Verder duiken we nog in de uitscheidingsprocessen van lever en nieren en bekijken we de 
werking van de voortplantingsprocessen wat  meer in detail. 
 
Bloedvatstelsel (consolidatie); maag-darmkanaal(uiteenzetting); ademhalingsstelsel (ontmoeting); lever 
(vitalisering) en nieren (uitscheiding); voortplantingsorganen (verinnerlijking en veruiterlijking). 
 
PEDAGOGICHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• Naast het vaststellen van feiten en het denken van eenvoudige relaties oefent hij bij deze periode ook het 
denken in Vakinhoudelijke samenhangen van de lessende systemen. 

• De tiende klasser heeft met zijn verworven binnenruimte meer mogelijkheid met de processen in en om 
zich heen mee te leven 

• Aan de hand van de kwaliteiten van de levensprocessen krijgt de ll oerbeelden aangereikt van processen 
die hij steeds bewuster kan meemaken. 
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NATUURKUNDE 
 

Periode Bewegen en Versnellen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Formalisatie van begrippen, symbolen en formules 
Abstractie van waarneming en intuïtief begrip in formules en grafieken 
Interpretatie van grafieken 
Afleiden van nieuwe grafieken uit eerdere 
Herkennen van verschillende bewegingstypes en adequate beschrijving daarvan in formules en grafieken 
Zwaartekracht en dezelfde valversnelling voor alle voorwerpen 
Technisch ontwerpen: methodisch toegepaste creativiteit, toetsing aan ontwerpeisen 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOEEN 

Training in denken en abstraheren 
Objectieve beschrijvingen vragen om heldere begrippen 
Vorming van netwerk in geheugen van begrippen, betekenissen, symbolen, Vakinhoudelijke samenhangen van 
de lessen, toepassingen, vaardigheden etc. 
Leren methodisch en systematisch te werken 
Kritisch leren terugzien op succes en mislukking in eigen leerproces 
Leren eigen leerproces te sturen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen 
Leren uithouden van periodes van onhelderheid en onbegrip, zolang gewerkt wordt aan overzicht en 
beheersing 
Leren zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden te hebben 
Leren kennen van de grenzen aan de eigen mogelijkheden 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Demonstraties, onderwijsleergesprek, oefenen met opgaven, leerling-practica, klassenpractica, samenwerken 
in groepjes, uitvoeren van praktische opdracht (ontwerp maken, realiseren, testen, verbeteren), 
wedstrijdelement, ontwerpverslag, proefwerk. 
Bij de practica komt de nadruk meer op de verwerking te liggen: hoe kun je dat wat je wilt weten afleiden uit je 
metingen? Daarmee wordt een eerste opstap naar onderzoekspractica gemaakt.  
De bewegingsleer met zijn formules en diagrammen leent zich goed voor snelle diagnose en feedback. Verder 
kunnen Concept Cartoons en Next Time Questions gebruikt worden. Ook Links/Rechts-opdrachten en 
schriftelijke OLG’s zijn mogelijk. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met wiskunde: leren omgaan met abstracties, formulatie en grafieken 
Vakspecifiek: welke grafieken en/of afleidingsmethodes leveren iets op dat fysische betekenis heeft? 
Het volgende is geldig voor de hele cursus natuurkunde: 
Training van leer- en oplosvaardigheden komen ook bij andere vakken voor, maar in hoeverre wordt daar 
bewust op ingespeeld? 
Aankweken van een zelfstandige studiehouding 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Er zijn opgaven op vmbo-tl niveau en op h/v niveau 
Lln volgen een vast programma, weinig differentiatie naar klassensituatie of onderlinge verschillen 
In P.O. zit een persoonlijke accent: individueel of groepswerk, materiaalkeuze, nadruk op resultaat of 
vormgeving, ervoor willen gaan of niet 
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SCHEIKUNDE 
 

Periode: Zuren, basen en zouten 
 

INHOUD VAN DE LESSEN:         

De hele periode moet een duidelijke, overzichtelijke gedachtestructuur hebben, de rijkdom aan verschijnselen 
ordent, waardoor men ze begripsmatig kan verlichten en zelfs hanteren. 
Een edel gevormd, mooi gekleurd zoutkristal kan echt als ideaal voor ons staan, als we de stijl van deze periode 
overdenken. 
De leerling moet zich op het gemakkelijk overzichtbare gebied van de zouten, zuren en basen zeker van zichzelf 
kunnen bewegen. Hij moet de polariteit zuur-base en hun neutralisatie in het zout  ervaren. De relatie tot zuur-
, base-  en zoutprocessen in het organisme en de levensprocessen moet gevonden worden. Grote waarde 
toemeten aan de alledaagse betekenis en het behandelen van belangrijke technische processen. 
 
Mogelijke lesinhouden: 

• Ontstaan van zout en zoutwinning 
� Zoutwinningsgebieden, betekenis van de zouten voor de chemische industrie. 

Dwarsverbindingen naar de natuurkunde: Elektrolyse, ionentheorie in samenhang met de elektrolyse. 

• Zoutvorming  door neutralisatie 

• Kristalliseren en oplossen 
� Vriespuntdaling ( koudetechniek) – Kookpuntsverhoging ( experimenten met diverse 

zouten, strooizout) 

• Diffusie en osmose 
� Thermische zoutontleding 
� Zuur- en baseverdringing om tot winning van zuren en basen uit zouten te komen. 
� Elektrische zoutontleding 

• Bereiding van zuren en basen uit metaal- en niet-metaal elementen. 

• Invoering van  reactievergelijkingen in eenvoudige vorm. 

• Basen en zuren in het menselijk organisme 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerlingen hebben voordien geen vaklessen gehad, maar alleen periodelessen. 
Het is van belang om op zorgvuldige wijze de overgang te vinden van de fenomenologische chemie, zoals die in 
de voorafgaande perioden in de klassen 7,8 en 9 plaatsvond naar de vaklessen waar gewerkt wordt vanuit het 
atoommodel. 
Het is ook van belang om met behulp van verschillende basiskennis te starten met scheikunde lessen, maar niet 
gelijk met atoombouw terwijl dat ze de symbolen en elementen niet kennen. Het is de bedoeling dat de 
scheikunde onderwerpen stap voor stap worden opgebouwd. Bij het gebruiken van extra opdrachten van het 
boek of via stencil wordt extra leerstof en opdrachten gevraagd aan vwo leerlingen 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Eerste deel van de periode kan beginnen met het behandelen van eigenschappen van oplossingen en de 
afwijkende eigenschappen van de zogenaamde elektrolytoplossingen. Vervolgens naar ontledingsmanieren van 
zouten in zuur en base. Gevolgd door zoutvormingsregels en toepassingen in de industrie. Daarbij ook 
elektrolyse. Practicum neemt een belangrijke plaats in. 
  

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met wiskunde, biologie en natuurkunde: Rekenen, voorkomen van zuren, basen en zouten in ons lichaam. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
 

Naast een afsluitende repetitie met de mogelijkheid van differentiatie in de vragen en een beoordeling van het 
bijgehouden periodeschrift geeft het practicum ruime mogelijkheid tot differentiatie in opdrachten met diverse 
moeilijkheidsgraden. 
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VAKLESSEN  KLAS 10 
 

 

NEDERLANDS 

ALLE NIVEAUS 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Argumenteren: In de 10e klas besteden we expliciet aandacht aan dit onderwerp. We bespreken de verschillen 
tussen de verschillende tekstsoorten en besteden daarbij veel aandacht aan soorten argumenten en 
argumentatieschema’s. De HV- klassen hebben een mondelinge presentatie die betogend dan wel 
beschouwend van aard is. De TH- klassen oefenen zich in argumenteren door het schrijven van betogende 
opstellen. In de boekverslagen geven de leerlingen hun mening over het gelezen boek. Deze mening moeten ze 
met argumenten onderbouwen. 
 

Boekverslagen: In de 10
e
 klas maken de leerlingen 4 boekverslagen individueel. Ze lezen volwassen literatuur 

en beperken zich uiteraard tot het Nederlandse taalgebied waartoe ook België behoort. Daarnaast maken ze in 
de periodes nog twee verslagen. Een verslag wordt in de periode middeleeuwen gemaakt en een verslag in de 
periode poëzie. De opdrachten voor de verslagen zijn hetzelfde als die in de 9

e
 klas. 

 

Spelling: In de HV-klassen wordt in de eerste periode uitgebreid aandacht besteed aan de spelling. Ze oefenen 
zich weer in het toepassen van alle spellingsregels. Daarnaast breiden ze hun woordenschat uit. Er wordt 
specifieke aandacht besteed aan woorden die een Latijnse of Griekse oorsprong hebben. Ze hebben een 
voortgangstoets over dit onderwerp. 
De TH-klassen besteden minder tijd aan spelling. Wanneer er in het programma ruimte is, maken ze 
spellingsoefeningen. Deze worden echter niet getoetst.  
 
Schrijfvaardigheid: In de schrijfvaardigheidopdrachten vinden we terug in het schrijfdossier.   
Er wordt een vijf landenopdracht gemaakt en een reclamewerkstuk. Ook maken ze een Michael-interview.  
 

Spreekvaardigheid:  De H/V-klassen houden in de vakles een mondelinge presentie van een betoog of een 
beschouwing.  De vmbo-klassen presenteren hun stageverslag. In alle vaklessen worden veel zakelijke teksten 
hardop voorgelezen.  
In de 10

e
 klas wordt naast de inhoud gelet op een zorgvuldige presentatie: verzorgd taalgebruik, een goede 

houding en contact met het publiek zijn een vereiste. Ook moeten de leerlingen op vragen uit de klas in kunnen 
gaan. 
 

Grammatica: In de 10
e
 klas wordt geen aandacht meer besteed aan de grammatica. Dit onderdeel is in de 9

e
 

klas afgerond. Wel komt grammatica zijdelings aan de orde als het gaat om stijlfouten. 
 

Handschrift: Hier wordt in de vakles geen aandacht aan besteed.   
 

Woordenschat: In 10h/v wordt aandacht besteed aan woorden met een Latijnse of Griekse oorsprong. In 10 th 
is alleen aandacht voor moeilijke woorden als zij in examenteksten voorkomen.  
 

Verhalen: Als er in het programma ruimte is, worden er klassikaal korte verhalen gelezen. 
 
Leesvaardigheid: Dit wordt eigenlijk het hele jaar door geoefend. In de vaklessen besteden we veel aandacht 
aan het lezen en begrijpen van zakelijke teksten. Welke doelen kan een schrijver hebben en hoe kan ik deze 
herkennen? Teksten, doelen en tekstkenmerken kunnen worden herkend en doorzien. 10th oefent oude 
examens. 
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Argumenteren: Door het bezig zijn met argumenteren wordt de eigen gedachtevorming gestimuleerd. Naar 
elkaar luisteren en op elkaar ingaan. Respect hebben voor elkaars standpunt en inzicht. Zicht krijgen op de 
diversiteit in meningen in de samenleving.  
 

Boekverslagen: Door het maken van boekverslagen leren de leerlingen hun leeservaringen onder woorden te 
brengen. Hiervoor moeten ze kunnen reflecteren op wat het boek met ze gedaan heeft. Zo wordt het denken 
voor een deel in het gevoel gebracht. 
Spelling: Leerlingen leren spellingsregels bewust hanteren. Ze oefenen zich in goed taal- en spellingsgebruik. 
 

Schrijfvaardigheid: Door op deze manier bezig te zijn met schrijfvaardigheid leren de leerlingen om hun denken 
te ordenen. Ze leren onderscheid maken tussen informeren en overtuigen. Ook verdiepen ze zich in de 
gedachtegangen van anderen. Deze moeten gespiegeld kunnen worden zonder er iets aan te veranderen. Dit 
vraagt om terughouding en leert de leerling om goed en onbevangen naar  anderen te `luisteren’. 
 

Spreekvaardigheid: Door voorleesbeurten blijven de leerlingen bij de les. Ze oefenen intonatie en dictie. Het 
presenteren van verslagen gaat ze vrij makkelijk af. Ze staan vaak met een bepaald `air’ voor de klas. Dit wordt 
bijgeschaafd door aan de presentatie specifieke eisen te stellen. Zo raken ze hun natuurlijke stoere, verlegen, 
losse houding kwijt en proeven ze al een beetje aan de objectiviteit van een volwassen spreekbeurt. 
 

Grammatica: Het denken en de analyse, de zogenaamde `doodsprocessen’ in de taal worden ingezet in het 
maken van tekstverklaringen. De grammaticale kennis verdiept zich in het kunnen benoemen van stijlfouten.   
 

Handschrift: In de periodeles is er genoeg ruimte om hierop te letten. In de vaklessen hoeft dit niet. 
 

Woordenschat: Het leren van moeilijke woorden is heel belangrijk, omdat zij ook gebruikt worden in de 
teksten. 
 

Verhalen: We ruimen er in de vakles geen tijd voor in, omdat verhalen in de periodes uitgebreid aan bod 
komen.  
 
Leesvaardigheid: Ze worden wakker in de werkelijkheid van nu en ze leren kritisch te kijken naar wat anderen 
schrijven. Vaak lenen teksten zich uitstekend voor een klassengesprek over het onderwerp, zodat ook het eigen 
oordeel wordt geschoold. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Argumenteren: In de reader wordt de argumentatietheorie behandeld. In het schrijfdossier wordt met het 
geven van argumenten geoefend en in het leesdossier wordt het argumenteren toegepast op het beoordelen 
van een boek. 
 

Boekverslagen: De boekverslagen maakt men thuis. Aan het begin van het jaar worden de data vastgesteld. 
 

Spelling: In de les wordt theorie behandeld en vervolgens maken de leerlingen individueel of in groepjes van 2 
de opdrachten die in de reader staan. De volgende les wordt het werk nagekeken en wordt nieuwe theorie 
uitgelegd.  
 

Schrijfvaardigheid: De leerlingen krijgen eerst een klassikale uitleg over de opdracht. Vervolgens mogen ze in 
de les werken aan de schrijfopdrachten. Wat niet afkomt, wordt thuis afgemaakt.  
 
Spreekvaardigheid: De leerlingen bereiden hun presentaties thuis voor. Dit doen ze aan de hand van een 
duidelijk omschreven opdracht. Sommige vaklessen worden gebruikt om aan de voorbereiding te werken. 
 

Grammatica: In de reader spelling en interpunctie wordt ook aandacht besteed aan stijlfouten. De theorie 
wordt klassikaal uitgelegd en vervolgens oefenen ze individueel of in tweetallen. 
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Handschrift: De leraar geeft opdrachten om gedichten netjes en met gevoel voor schoonheid in het 
periodeschrift te zetten. De leraar laat merken hoe belangrijk dit is. De leerlingen krijgen ook voldoende tijd om 
mooi te werken. 
 

Woordenschat: De woorden worden geleerd voor de toets.  
 

Verhalen: Klassikaal lezen en bespreken van de verhalen. De leraar legt uit en prikkelt de beleving en het 
denken van de leerlingen.  
 

Leesvaardigheid: We lezen klassikaal teksten die verklaard moeten worden. Daarna maken de leerlingen 
individueel of in tweetallen de vragen bij de tekst. De volgende les worden de teksten klassikaal nabesproken. 
Het blok leesvaardigheid in de h/v klassen wordt afgesloten met een voortgangstoets op niveau. De vmbo-tl  
leerlingen oefenen zich in het maken van examens Nederlands. Zij krijgen geen voortgangstoetsen meer.   
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Argumenteren: In klas 11 en 12 kunnen de leerlingen op deze basis terugvallen. 
 

Boekverslagen: Het leesdossier wordt voor vmbo-tl leerlingen vanaf klas 9 opgebouwd. Voor de h/v leerlingen 
geldt dat pas in klas 10 sprake is van het opbouwen van het examendossier.  
 
Spelling: In klas 7 t/m 9 is ook aan spelling gewerkt. In de 10

e
 klas worden de lessen over dit onderwerp min of 

meer afgerond.  
 

Schrijfvaardigheid: In klas 7 wordt begonnen met de opbouw van het schrijfdossier. Per klas staan vaste 
schrijfopdrachten op het programma. 
 

Spreekvaardigheid: In ieder leerjaar wordt aan de spreekvaardigheid gewerkt. In de 10
e
 moeten ze voor het 

eerst een mening duidelijk kunnen onderbouwen. Van informatief/uiteenzettend in klas 7 t/m 9 schuiven de 
opdrachten op naar beschouwend en betogend.  
 

Grammatica: De leerlijn grammatica begint in de 7
e
 klas en loopt door tot de 9

e
. Stijlfiguren komen terug in het 

programma van klas 11 en 12.  
 

Handschrift: Alleen in alle periodes wordt aan het handschrift aandacht besteed. 
 

Woordenschat:  Met de vaklessen van de voorgaande jaren. 
 

Verhalen:  In klas 9 is ook aandacht geweest voor het lezen en bespreken van verhalen. 
 

Leesvaardigheid: Vanaf klas 7 wordt er geoefend met begrijpend lezen. Vanaf de 9
e
 klas heet het 

tekstverklaren. De stof die in de 9
e
 wordt aangeboden sluit aan bij wat de leerlingen in de 10

e
 klas leren.  

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
We toetsen de verschillende vakonderdelen op niveau. In de planner van de leerlingen staat wanneer de 
toetsen worden afgenomen. Voor de havoleerlingen begint het pta in de 10

e
 klas. In hun planner staat welke 

toetsen voortgangstoetsen zijn en welke examentoetsen. Voor de vmbo-tl leerlingen is er een pta dat in de 9
e
 

klas begint. Zij krijgen examentoetsen. Een overzicht van hun toetsen staat in hun examenreader.  
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ENGELS  

VMBO-TL 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In het examenjaar wordt de grammatica herhaald. De tijden, hulpwerkwoorden, bijwoorden, bijvoeglijke 
voornaamwoorden,  much en many en meervoud komen alles nogmaals onder de aandacht. 
Voor het trainen van de vaardigheden wordt een reader gebuikt waarin de volgende thema’s aan bod komen: 
verantwoordelijkheid, keuzes, sociale contacten, brieven schrijven en kennis van land&volk. Een deel hiervan 
staat in teken van examentraining. 
Leerlingen lezen zelfstandig 1 boek en maken hiervan een boekverslag. 
In het examenjaar moeten de leerlingen de volgende schoolexamens maken: 

- ET1: Werkstuk land&volk 
- ET2: Mondelinge toets: individueel 
- ET3: Mondelinge toets: presentatie van werkstuk 
- ET4: Kijk-en Luistervaardigheid cito 
- ET5: Brief schrijven (informeel) 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen in het examenjaar moeten veel dingen zelfstandig kunnen doen. Daarom werken we aan thema’s 
als: zelfstandigheid, keuzes, toekomst, enz. We ronden af wat de leerlingen in de voorgaande leerjaren hebben 
geleerd d.m.v. toetsing van het examen. Dit geeft een goede en heldere inzage in mogelijkheden voor het 
vervolgtraject. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Woorden worden thuis geleerd en wekelijks overhoord. 
Herhaling van grammatica gebeurt klassikaal. Toepassing en verwerking vinden individueel plaats voornamelijk 
in de training van de vaardigheden schrijven en lezen. 
Spreekvaardigheid wordt veelal in tweetallen geoefend.  
De luistervaardigheid wordt getraind d.m.v. gebruik van audio materiaal en een proef examen. 
De leerlingen doen individueel onderzoek naar een onderwerp over land&volk. Hierover maken ze een 
werkstuk. De inhoud is de basis voor de presentatie. 
Er worden een aantal oefen brieven geschreven, thuis en in de klas, deze worden nagekeken waarna extra 
uitleg volgt. 
Leesvaardigheid wordt in verschillende vormen geoefend ter voorbereiding op het centraal examen. 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Herhaling van grammatica en woordenschat zorgt voor extra inslijpen van de taal en het vergroot het 
zelfvertrouwen van de leerlingen. 
De taal wordt zelfstandig toegepast in het maken van een werkstuk en het houden van een presentatie welke 
tevens gelden als schoolexamen. 
Kijk en luistervaardigheid komen naast het zakelijke oefenen voor het schoolexamen op informeler wijze aan 
bod tijdens de lessen. 
In alles wordt de betrokkenheid van de leerlingen bewerkstelligd door het gebruik van thema’s die aansluiten 
bij de leeftijdsfase van de leerlingen. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Eens per twee weken SO van de woorden die in de teksten behandeld zijn.  
SO over de onregelmatige werkwoorden. Dit zijn voortgangstoetsen. 
Het leesdossier met daarin 3 boekverslagen (2 uit de 9

e
 klas en 1 uit de 10

e
 klas) dient voldoende beoordeeld te 

zijn. 
De schoolexamens wegen ieder als 20% van het School Examen. 
SE 50% + CE 50% = 100%. 
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ENGELS  

HAVO/VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de 10HV klassen wordt er gewerkt uit de methode: ‘Of Course’.  
Het leren van woorden blijft heel belangrijk, woorden sluiten aan bij het examen idioom. 
De grammatica staat vooral in teken van herhaling en verdieping, alle onderdelen zijn in eerdere jaren al aan 
bod gekomen. 
Bij het trainen van de vaardigheden staan de volgende thema’s centraal: verantwoordelijkheid, problemen, 
keuzes, sociale contacten. 
In de literatuur lessen behandelen we het Romantische Tijdperk: de 3 Revoluties komen aan bod (Franse, 
Amerikaanse en industriële), de biografieën en werken van zes dichters worden besproken en de leerlingen 
werken aan hun schrift. Hierin schrijven zij de behandelde stof, de gedichten en ze illustreren het schrift.  
Leerlingen lezen zelfstandig twee boeken en maken hierover een boekverslag. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de tiende klas gaan de leerlingen bewuster om met de taal. De herhaling van de grammatica gaat nu zijn 
vruchten afwerpen, leerlingen krijgen meer overzicht.  
De thema’s en het literatuur onderwerp sluiten aan bij de levensfase van de 10

e
 klasser, waarin het doel is om 

je eigen wereld/horizon te verbreden: Ontwaken van idealen en zelfreflectie staan centraal. 
Het zelfstandig lezen biedt leerlingen keuzevrijheid en probeert leerlingen te laten genieten van Engelstalige 
literatuur en de reflectie hierop. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de tiende bieden we verschillende werkvormen aan. De leerlingen werken individueel aan vaardigheden, als 
schrijven, lezen en luisteren. Het spreken wordt meestal in tweetallen gedaan. Tijdens de Romantic Era lessen 
werken de leerlingen regelmatig in groepjes of in tweetallen. 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De leerlingen hebben meer vat op de taal en zien in de literatuurlessen dat dichters de taal bewust als 
instrument gebruiken. De thema’s en biografieën van de Romantische dichters dagen leerlingen uit om na te 
denken over hun eigen leven en idealen. 
In het eerste blok werken de leerlingen eerst uit Of Course. Na het eerste hoofdstuk stappen we over op de 
Romantic Era. We wisselen het hele jaar door tussen de methode en het literatuur schrift. 

 

TOETSI NG VAN DE LESSEN 
Wekelijks idioom so 
Voortgangstoetsen na ieder hoofdstuk over  grammatica, vocabulaire en uitdrukkingen. 
Literatuurschrift en toets (Mountains, 3 Revolutions, 6 Romantic Poets) 
2 Boekverslagen van zelfstandig gelezen boeken. 
In de tiende klas hebben we de Engelse Dag. Dit houdt in dat we op 1 dag alle vaardigheden toetsen. 
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DUITS 

VMBO-TL 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de 10th klassen wordt er gewerkt uit de methode: ‘Na klar’.  
Centraal staat het opbouwen van woordenschat. Wekelijks hebben de leerlingen een schriftelijke overhoring 
van woorden en zinnen die vaak gebruikt worden in het Duits. De woordenschat wordt verworven door het 
lezen van teksten die het leven en de werkelijkheid van jonge mensen in Duitsland en andere Duitstalige lang 
weergeven. Naast het opbouwen van woordenschat maken leerlingen ook kennis met de cultuur en het leven  
in deze landen.  
Een centrale rol speelt ook het behandelen van grammatica. Grammatica wordt herhaald en verdiept zodat 
leerlingen steeds beter instaat zijn om uit eigen handelen te de structuur van de taal te herkennen.   
De grootste aandacht wordt aan het trainen van de vaardigheiden besteedt.  
 
Domein A : 
Lezen 
We oefenen leesstrategieën ter voorbereiding van het tentamen.   
Krantenartikel, teksten uit het tekstboek of van internet worden gelezen en besproken.  
Maar ook literaire teksten zoals Duitse gedichten en verhalen worden gelezen en daardoor kennis gemaakt met 
Duitse literatuur en diens taal.  
Hier word aandacht besteedt  aan de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van woorden, 
woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context.  
 
Domein B: 
Kijk- en luisteren  

In loop van het jaar wordt kennis gemaakt met Duitstalige muziek en film.  
Leerlingen horen Duitstalige liederen, bespreken de inhoud en geven mening. Bovendien worden “Kurzfilme” 
bekeken en bespoken. En wordt één Duitstalige films bekeken.  
Ernaast worden de oefeningen uit het boek gemaakt, die ter voorbereiding van de Cito-toets.   
Door de aangegeven oefeningen worden klassikaal kijk- en luisterstrategieën geoefend door het globaal en 
selectief luisteren, het onderscheiden van klanken en het maken van aantekeningen.  
 

Domein C: 
Spreekvaardigheid : 

Tijdens de lessen wordt geoefend dat leerlingen  hun mening over een gelezen tekst kunnen geven, gelezen 
teksten kunnen samenvatten,  op vragen kunnen reageren en dialogen kunnen voorbereiden.  
Onderwerpen zijn van  persoonlijk belang, zijn vertrouwd of hebben met het dagelijkse leven te maken.  
 
Domein D: 
Schrijfvaardigheid & Grammatica 
Bij het onderdeel grammatica besteden we aandacht aan regelmatige en onregelmatige werkwoorden, 
naamvallen, lidwoorden,  bijvoeglijke naamwoord, bezittelijke voornaamwoorden, voorzetsels,  vergelijkende 

en vergrotende trap … Eigenlijk wordt een groot deel van de grammatica herhaald en verdiept. 

Bij het onderdeel schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan een persoonlijke brief.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen die in klas 10 de lessen Duits volgen hebben er bewust voor gekozen. Redenen zijn verschillend van 
Duits vind ik gewoon leuk tot alles is beter dan Frans.  Maar waar gaat het om: het is een bewuste keuze voor 
het vak.  
Dat betekent jij in de lessen nu met enorm hoog tempo kunt werken en leerlingen op hun keuze kunt 
aanspreken.  
Leerlingen vinden het leuk om aan grammatica te werken en schema’s te begrijpen en toe te passen. Zij krijgen 
nu de overzicht van de grammatica en dat vinden zij leuk. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de tiende bieden we verschillende werkvormen aan. De leerlingen werken individueel aan vaardigheden, als 
schrijven, lezen en luisteren. Het spreken wordt meestal in tweetallen gedaan. Doordat wij met een planning 
werken kan er op verschillen worden ingegaan, zodat snelle leerlingen gewoon vooruit kunnen werken en zich 
niet hoeven te vervelen.  

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Aan de ene kant wordt de taal heel zakelijk benaderd, zoals bij het leren van de tijden met de daarbij horende 
strenge regels. Daarnaast wordt de taal ook aangeboden als iets om van te genieten, zoals de gedichten en de 
boeken. Lol hebben in spelen met de taal en met de regels is van belang. 

 

TOETSI NG VAN DE LESSEN 
Wekelijks vinden schriftelijke overhoringen plaats. 
Zie PTA. 

 

 

 

DUITS 

HAVO/VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de 10HV klassen wordt er gewerkt uit de methode: ‘Na klar’. Centraal staat het opbouwen van 
woordenschat. Wekelijks hebben de leerlingen een schriftelijke overhoring van woorden die vaak voorkomen 
in het centraal examen. De woordenschat wordt verworven door het lezen van teksten die het leven en de 
werkelijkheid van jonge mensen in Duitsland en andere Duitstalige landen weergeeft. Naast het opbouwen van 
woordenschat maken leerlingen ook kennis met de cultuur en het leven  in deze landen. Een centrale rol speelt 
ook het behandelen van grammatica. Grammatica wordt herhaald en verdiept zodat leerlingen steeds beter in 
staat zijn om zelf de structuur van de taal te herkennen.  De grootste aandacht wordt aan het trainen van de 
vaardigheiden besteed.  
 
Inhoud naar domeinen: 

A: Lezen 
We oefenen leesstrategieën ter voorbereiding van het centraal examen.  Krantenartikelen, teksten uit het 
tekstboek of van internet worden gelezen en besproken. Maar ook literaire teksten zoals Duitse gedichten en 
verhalen worden gelezen. Hierdoor wordt kennis gemaakt met de Duitse literatuur. Er wordt aandacht besteed  
aan de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van woorden, woordenboekoefeningen en het afleiden 
van woorden uit de context.  
 
B: Kijken en luisteren  

In loop van het jaar wordt kennis gemaakt met Duitstalige muziek en film. Leerlingen horen Duitstalige 
liederen, bespreken de inhoud en geven hun mening. Bovendien worden “Kurzfilme” bekeken en bespoken. 
Daarnaast worden nog tenminste twee Duitstalige films bekeken. Ter voorbereiding op de Cito-toets worden 
oefeningen uit het boek gemaakt.  
 

C: Spreekvaardigheid : 

Tijdens de lessen oefenen de leerlingen  het geven van hun mening over een gelezen tekst. Ze kunnen het 
samenvatten, ze kunnen een presentatie houden en ze kunnen reageren op vragen. Ze presenteren daarnaast 
een onderwerp waar ze veel over weten.  
 
D: Schrijfvaardigheid & Grammatica 
Bij het onderdeel grammatica besteden we aandacht aan regelmatige en onregelmatige werkwoorden, 
naamvallen, lidwoorden,  bijvoeglijke naamwoord, bezittelijke voornaamwoorden, voorzetsels,  vergelijkende 
en vergrotende trap. De grammatica wordt herhaald en verdiept. Bij het onderdeel schrijfvaardigheid wordt 
aandacht besteed aan het schrijven van een persoonlijke brief.  
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E: Literatuurgeschiedenis : 

In de literatuurlessen behandelen wij teksten, gedichten , boeken en schrijvers uit  „Das Mittelalter”, “Der 
Sturm und Drang” und  “Die Aufklärung”. Daarnaast worden historische en literaire kenmerken van de periode 
verkend, evenals het leven en werken van de schrijvers. Bovendien moeten leerlingen twee boeken zelfstandig 
lezen. De boeken heten „ Crazy“ en Liebellensommer“.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen die in klas 10 de lessen Duits volgen hebben er bewust voor gekozen. Dat betekent dat er in een 
hoger tempo gewerkt kan worden. Leerlingen vinden het leuk om aan grammatica te werken en schema’s te 
begrijpen en toe te passen. Zij krijgen nu het overzicht van de grammatica en dat vinden zij leuk. 
In de literatuur gaat het om het ontdekken van idealen en de levensverhalen van mensen. Ze ontdekken  
zichzelf door het leven van een ander.  Het zelfstandig lezen biedt leerlingen  de mogelijkheid om individueel 
contact te maken met de Duitse taal. Ze verdiepen en ontdekken de taal. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de tiende bieden we verschillende werkvormen aan. De leerlingen werken individueel aan vaardigheden als: 
schrijven, lezen en luisteren. Het spreken wordt meestal in tweetallen gedaan. We werken met  een planning 
zodat snelle leerlingen vooruit kunnen werken.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De lessen hebben natuurlijk een samenhang binnen het vak zelf. Daarnaast komen de Middeleeuwen en de 
gedichten ook voor in periodes Nederlands. 
 

TOETSI NG VAN DE LESSEN 
Wekelijks vinden schriftelijke overhoringen plaats. Daarnaast volgen we het PTA.  
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FRANS 

ALLE NIVEAUS 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Domein A : 
Leesstrategieën  
We oefenen leesstrategieën door aandacht te vestigen op lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, 
verwijswoorden, het raden van woorden, woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context. 
Ook wordt aandacht besteed aan idioom. 
 
Domein B: 
Kijk- en luisterstrategieën 

We oefenen klassikaal en thuis kijk- en luisterstrategieën door globaal en selectief luisteren, het onderscheiden 
van klanken en het maken van aantekeningen.  
 

Domein C: 
Informele gesprekken : 

We oefenen met het houden van informele gesprekken aan de hand van onderwerpen die vertrouwd zijn, 
persoonlijke belangstelling hebben of het dagelijks leven ( bv. Familie, school of studie, hobby’s, werk, reizen, 
weer, toekomst en actuele gebeurtenis). Ook wordt geoefend met het maken van zakelijke afspraken en het 
uitwisselen van nieuwtjes. Hierbij wordt aandacht besteed aan de uitspraak. 
 
Domein D: 
Schrijfvaardigheid & Grammatica 

Bij het onderdeel grammatica besteden we aandacht aan regelmatige en onregelmatige werkwoorden, tijden 
en wijzen, lidwoord, telwoorden, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, vergelijkende en vergrotende trap, 

verbindingswoorden, tegenwoordig deelwoord,  subjonctif, … 

Bij het onderdeel schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan een eenvoudige persoonlijke brief.  
 

Domein E: 
Literatuurgeschiedenis : 

Bij literatuurgeschiedenis wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het Frans tot en met de 16
e
 eeuw. Er 

wordt gewerkt met tekstfragmenten, gedichten en toneelstukken uit deze periode. Daarnaast worden 
historische en literaire kenmerken van de periode verkend, evenals het leven en werken van de schrijvers. 
 
Klassikaal en thuis worden Le Petit Prince en Mr Ibrahim et les fleurs du Coran gelezen. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Domein A: 
Leesvaardigheid : 
Het doel van de oefeningen in leesvaardigheid is het verkrijgen van tekstbegrip  
Woordenschat: 
Het doel van het verwerven van nieuwe woorden is het verhogen van tekstbegrip. 
 
Domein B: 
De oefeningen in kijk- en luistervaardigheid zijn bedoeld om: 

- hoofdpunten en details te volgen/begrijpen (bijv. in gesprekken tussen moedertaalsprekers) 
- beschrijvingen te begrijpen (bijv. op het station, bij een arts) 
- handeling en verloop van de gebeurtenissen in veel films te volgen 
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Domein C: 
Gesprekken worden gevoerd opdat de leerling: 

- kan reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers 
- Informatie kan vragen en verstrekken, 
- Gevoelens kunnen uitdrukken 
- Zaken en personen kunnen beschrijven en standpunten en argumenten kan verwoorden 
- Zijn mening kan geven 
 

De spreekvaardigheid komt tot uiting in het houden van een presentatie. 
 
Domein D: 
De grammatica- en schrijfoefeningen  zijn bedoeld om te komen tot : 
-  een eenvoudige persoonlijke brief  
-  juist gebruik van grammatica (regelmatige en onregelmatige werkwoorden, tijden en wijzen,  telwoorden, …) 
 

Domein E: 
Het lezen van literatuur dient om het leesplezier en de leesvaardigheid te bevorderen 
 
WEKWIJZE IN DE LESSEN 

Domein A: 
Klassikaal en thuis: 

• Teksten uit het leerboek, tijdschriften en kranten, Cito-toetsen, correspondentie, korte en lange 
teksten, berichten, artikelen, eenvoudig gedicht en songtekst 

• Leesstrategieën bespreken 

• Examenidioom (CE) 

• Vocabulaire uit de methode 

• Klassikaal doornemen en thuis laten leren 
 
Domein B: 
Klassikaal en thuis 

- Audio-cd, Franse zenders, 
- videofragmenten,  
- liedjes,  

 
Domein C: 
Klassikaal: 

• rollenspel 

• Idioom leren (uitspraak) 

• Woordenschat (uitspraak) 
 

Domein D: 
Klassikaal en thuis: 

• Schrijfopdrachten 

• Voorbeeldbrieven 

• Brieven nakijken  

• Tips en trucs leren 

 
Domein E: 
Klassikaal en thuis: 

• Creatieve opdrachten, navertellen, gebruik van beeld, toneel, groepsgesprekken naar aanleiding van 
een opdracht 
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TOETSING VAN DE LESSEN 
Domein A: 
Vaardigheidstoetsen (cito) 
 
Domein B: 
Kijk- en luistertoetsen 
 
Domein C: 

- Rollenspel met klasgenoten 
- Vrij gesprek met leraar 

 
Domein D en E: 
Schoolexamens 

HD 
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GESCHIEDENIS 

VMBO-TL/HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Module 1: Nederland en Indonesië 
Module 2: Staatsinrichting in Nederland 
Module 3: Eerste en Tweede Wereldoorlog 
Module 4: Sociale Zekerheid 
Module 5: Cultuur 1945-nu 
Module 6: De Koude Oorlog  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens de opbouw van het PTA en het gebruikte handboek (Memo voor VMBO). Het derde onderwerp 
‘’Industriële revolutie’’ werd echter vervangen voor de ‘’Eerste en Tweede Wereldoorlog’’, omdat dit wordt 
ervaren als een zeer belangrijk thema dat ook de VMBO-leerling enigszins moet beheersen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt worden van de informatie in het handboek en de opdrachten 
in het activiteitenboek. Ook wordt getracht met de opdrachten verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te 
spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende opdrachten: 

- Oriëntatieopdrachten uit het activiteitenboek 
- Samenvattingopdrachten. 
- Schrijfopdrachten: werkstukken en verslagen 
- Beeldopdrachten met spotprenten of plaatjes 
- Film met filmopdracht 
- Luisteropdrachten 
- Discussievormen binnen de leerstof 
- Inleefopdrachten 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De kennis wordt getoetst doormiddel van zes schoolexamentoetsen, die samen het eindcijfer vormen voor het 
vak geschiedenis. 
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GESCHIEDENIS 

HAVO/VWO   
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Van jagen en verzamelen tot landbouw 

Een historisch overzicht van de prehistorie, ca. 300.000 v. Chr – 500 v. Chr. Behandeld worden het ontstaan van 
de mens, jagen-verzamelen, het ontstaan van de landbouw en de eerste stedelijke samenlevingen. Ook wordt 
enige aandacht besteed aan het Oude Egypte.  
 

De Grieks-Romeinse wereld 

Een historisch overzicht van de periode van Grieken en Romeinen, ca. 800 v. Chr. - 500 n. Chr. Het ontstaan van 
de Griekse polis, de oorlogen tussen de Grieken en de Perzen, vernieuwingen in wetenschap, filosofie en kunst 
en de invloed van Alexander de Grote vallen binnen de Griekse tijd. Daarnaast komen het ontstaan en 
uitbreiden van het Romeinse rijk, het stichten van het imperium en keizerrijk en het ontstaan van het 
christendom aan bod.  
 

De Middeleeuwen 

Een historisch overzicht van de Europese maatschappij tussen 500 en 1500 na. Chr. Behandeld worden de 
uitbreiding van het christendom en het Christelijke wereld- en mensbeeld, het ontstaan van het leen- en 
hofstelsel, de middeleeuwse standenmaatschappij, het ontstaan van de Islam, de kruistochten, economische 
ontwikkeling en politieke centralisatie.  
 

Veranderingen in de Nieuwe Tijd 

Dit hoofdstuk draait om de veranderingen in de maatschappij tussen 1400 en 1800 als gevolg van de 
Renaissance. Centraal staat hoe nieuwe ideeën de indeling van de maatschappij kunnen beïnvloeden. Het 
wereldbeeld van de Renaissance komt uitgebreid aan bod, zoals dit tot uiting komt in nieuwe 
wetenschappelijke ideeën, de ontdekkingsreizen en de Reformatie. Ook wordt in het boek aandacht besteed 
aan het Ancien Regime, de Verlichting en de Franse Revolutie. In de 9e klas is dit thema echter al uitgebreid 
aan bod gekomen, dus in plaats van een lessenserie zullen de leerlingen een werkstuk over een thema binnen 
het onderwerp schrijven.  
 

Industrialisatie van het Westen 

Dit hoofdstuk draait om de industriële revolutie, en de gevolgen voor de economie en de sociale situatie van de 
arbeiders. Naast de oorzaken en gevolgen van de industrialisatie komen ook de urbanisatie, de sociale kwestie 
en de ontwikkeling van de eerste sociale wetgeving aan de orde.  
 

Democratie en ismen ( vanaf 2008-2009) 

In de geschiedenis komen verschillende politieke stromingen uitgebreid aan de orde. In dit hoofdstuk staat de 
geschiedenis en inhoud centraal van democratie, liberalisme, socialisme en nationalisme in de 18e en 19e 
eeuw. Deze kennis is zeer belangrijk voor het historisch begrip van de leerling bij het verwerken van de stof die 
volgt.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGOND EN DOELEN 
PTA opbouw 
 

WERKWIJZE IN DE  LESSEN 

Veranderingen in de Nieuwe Tijd 

In de 9e klas is dit thema echter al uitgebreid aan bod gekomen, dus in plaats van een lessenserie zullen de 
leerlingen een werkstuk over een thema binnen het onderwerp schrijven.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Voortgangstoetsen en SE. 
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AARDRIJKSKUNDE 

VMBO-TL/HAVO 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

- Nuancering. 
- Ontmoeting / sociale omgang. 
- Begin van luisteren en inleving. 
- Innerlijke motivatie. 
- Verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Voorzichtig begin van keuzen. 
- Existentiële vragen komen op. 
- Samenhangen / relaties / inzicht in processen.  
- Theoretisch oordeelsvermogen. 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Module 1: Leefbaar Nederland   

We beginnen in deze module met het onderzoeken van de leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke 
gebieden van Nederland. Verschillen tussen stad en platteland komen aan de orde, maar ook de verschillen 
binnen steden. Binnen een stad leef je bijvoorbeeld in een arme wijk anders dan in een rijke wijk. We stellen 
ons o.a. de vraag welke verschillen er zijn in leefomstandigheden binnen Nederland. Kort wordt aandacht 
besteed aan de verschillen tussen Nederland en de belangrijkste herkomstlanden van arbeidsmigranten.  
 
Module 2: Nederlanders op vakantie  

Bij het onderwerp toerisme (Nederlanders op vakantie) gaan we nader in op de begrippen recreatie en 
toerisme en de keuze van mensen voor bepaalde vakantielanden. Veel van de ruimte om ons heen wordt 
gebruikt voor toerisme, bijvoorbeeld in de vorm van vakantieparken, skipistes en nationale parken. We kijken 
ook naar de verbanden die er zijn tussen toerisme en economie, milieu en cultuur. Of, welke gevolgen heeft 
toerisme voor het landschap en de samenleving?  
 
Module 3: Migratie en de multiculturele samenleving  

We onderzoeken het migratieproces en de multiculturele samenleving in Nederland en vergelijken deze met 
andere gebieden. Waar wonen de migranten vooral en wat zijn de maatschappelijke en ruimtelijk gevolgen van 
migratie voor Nederland en de Nederlandse bevolking? Nederland is in de loop van de geschiedenis zowel een 
emigratie- als een immigratieland geweest. Omdat er migranten binnenkwamen met verschillende culturele 
achtergronden, is Nederland een echte multiculturele samenleving geworden. 
 
Module 4: Omgaan met natuurlijke hulpbronnen  

Zoet water is één van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen op aarde. Behalve water is ook energie 
onmisbaar voor de mens. En verkeerd omgaan met energie leidt tot vervuiling. We gaan onderzoeken hoe de 
mens omgaat met de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen en kijken op welke manier de mens er duurzaam 
gebruik van kan maken. 
 

Module 5: Internationalisering van de kleding- en schoenenindustrie  

In deze module gaan we kijken naar de mondialisering (internationalisering op wereldschaal) van de kleding- en 
schoenenindustrie. De kleding en de schoenen die we dragen hebben al een hele wereldreis achter de rug. Dit 
komt omdat de productie van kleding en schoenen steeds sneller, flexibeler en goedkoper moet. We stellen 
ons o.a. de vraag hoe de kleding- en schoenenindustrie zich heeft ontwikkeld en wat daar wereldwijd de 
gevolgen van zijn. 
 
Module 6: Transport en infrastructuur  

Transport en infrastructuur hebben veel met elkaar te maken. Transport is het vervoeren van mensen of 
goederen. Infrastructuur zijn alle wegen, spoorwegen, havens, kabels en leidingen. Al vanaf de Middeleeuwen 
zijn de Nederlanders de vrachtvaarders van Europa. Nu kun je de hele wereld tot het werkgebied van de 
Nederlanders rekenen. 
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Interessant is het om erachter te komen waarom een moderne samenleving niet zonder een goede 
infrastructuur kan. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de Nederlandse mainports: de Rotterdamse 
Haven en luchthaven Schiphol.  
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens de opbouw van het PTA en het gebruikte handboek (Wereldwijs voor VMBO). 
 
Leerlingen in de 10

e
 klas ontwikkelen een grotere interesse in de wereld om hun heen. Er wordt verder 

gekeken en grenzen worden verlegd. Aardrijkskunde biedt de leerlingen hierbij een venster: het geeft 
leerlingen de mogelijkheid om over grenzen heen te kijken. In de VMBO stroom is het vak aardrijkskunde met 
name gericht op het aspect van aardrijkskunde waarbij ‘de mens als bewoner van de aarde’ centraal staat. De 
behandelde stof komt overeen met de examenstof in de methode ‘Wereldwijs’.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt van de informatie in het handboek en de opdrachten in het 
werkboek. Ook wordt getracht met verschillende materialen/opdrachten die door de docent worden geleverd 
de verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende 
opdrachten: 

- PowerPoint presentaties;  
- Samenvattingopdrachten;  
- Schrijfopdrachten: artikelen, werkstukken en verslagen; 
- Film met filmopdracht; 
- Discussievormen binnen de leerstof; 
- Inleefopdrachten; 
- Simulaties en rollenspellen; 
- Presentatieopdrachten.  

 

Specifieke opdrachten en werkvormen per thema 

Het is de bedoeling dat na verloop van tijd een meer gedetailleerd overzicht beschikbaar is met daarin enkele 
specifieke opdrachten en werkvormen die per thema worden gebruikt. Deze opdrachten zullen in de loop van 
het schooljaar 2010-2011 en schooljaar 2011-2012 ontwikkeld worden en zijn dus momenteel nog niet bekend.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA.   

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De kennis wordt getoetst door middel van zes schoolexamentoetsen, die samen met het cijfer voor de 
periodetoets ‘weer en klimaat’ het eindcijfer vormen voor het vak aardrijkskunde. 
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AARDRIJKSKUNDE 

HAVO/VWO 
 
Karakteristieken ontwikkeling 

- Nuancering. 
- Ontmoeting / sociale omgang. 
- Begin van luisteren en inleving. 
- Innerlijke motivatie. 
- Verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Voorzichtig begin van keuzen. 
- Existentiële vragen komen op. 
- Samenhangen / relaties / inzicht in processen.  
- Theoretisch oordeelsvermogen. 

 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Indonesië actueel  

In de module ‘Indonesië actueel’ maken de leerlingen kennis met dit grote en diverse land. In de eerste drie 
hoofdstukken leren ze meer over de (sociaal- en fysisch-) geografische kenmerken van de archipel en de 
bevolking. In hoofdstuk vier en vijf staat de problematiek rondom het milieu (met name de bedreiging van de 
Indonesische regenwouden) en de etnische diversiteit in Indonesië centraal.  
 

Arm en rijk  

In de eerste drie hoofdstukken van de module ‘arm en rijk’ staan de verschillen tussen de Verenigde Staten en 
het minder welvarende Mexico centraal. Er wordt ‘ingezoomd’ op het grensgebied tussen beide landen en de 
daar aanwezige buitenlandse bedrijven. Ook wordt stilgestaan bij de oorzaken en gevolgen van de migratie van 
Mexicanen naar de Verenigde Staten. In het vierde hoofdstuk staan de wereldwijde verschillen, maar ook een 
sterkere verbondenheid tussen landen en regio’s centraal. Door landen in de wereld met elkaar te vergelijken 
komen leerlingen meer te weten over de overeenkomsten en verschillen tussen die landen. Leerlingen zullen 
merken dat er vaak bepaalde patronen te zien zijn in de verspreiding van allerlei menselijke verschijnselen, 
zoals bevolking en welvaart over de wereld. De meeste gebieden op aarde raken echter steeds meer onderling 
verbonden door de groei van de wereldhandel, door investeringen van het bedrijfsleven en door de migratie 
van grote aantallen mensen. De gevolgen van dit globaliseringproces worden in de laatste paragraaf toegepast 
op Groot-Brittannië en haar voormalige kolonie India.  
 

Landbouw in Europa  

In hoofdstuk 1 bestuderen de leerlingen de gevolgen van de toenemende mondiale handelsvrijheid in 
landbouwproducten voor de landbouw en het landschap in Europa. In hoofdstuk 2 staan de relaties tussen 
natuurlijke en landschappelijke verschijnselen in het Middellands Zeegebied centraal. In hoofdstuk 3 leren de 
leerlingen hoe de natuurlijke en menselijke factoren het reliëf en het milieu in het Middellands Zeegebied 
beïnvloeden.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens de opbouw van het PTA en het gebruikte handboek (De Geo voor HAVO). 
 
De 10

e
 klasser begint de wereld om zich heen (als woonplaats van de mens) te ontdekken. Er wordt verder 

gekeken en grenzen worden verlegd. Aardrijkskunde biedt de leerlingen hierbij een venster: het geeft 
leerlingen de mogelijkheid om over grenzen heen te kijken. In de HAVO/VWO stroom is het vak aardrijkskunde 
met name gericht op het aspect van aardrijkskunde waarbij ‘de mens als bewoner van de aarde’ centraal staat. 
Er wordt echter ook aandacht besteed aan het fenomeen van de aarde als organisme (gesteentevorming, 
vulkanisme, zeestromen en klimaten). Daarnaast ontwikkelt de leerling in de 10

e
 klas 

verantwoordelijkheidsgevoel, leert het samenhangen te zien en verwerft het inzicht in processen. Diverse 
thema’s die bij aardrijkskunde aan bod komen, zoals het armoede- en het klimaatvraagstuk, lenen zich hier 
uitermate goed voor. De behandelde stof komt overeen met de examenstof in de methode ‘De Geo’. 
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WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt van de informatie in het handboek en de opdrachten in het 
werkboek. Ook wordt getracht met verschillende materialen/opdrachten die door de docent worden geleverd 
de verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende 
opdrachten: 

- PowerPoint presentaties;  
- Samenvattingopdrachten;  
- Schrijfopdrachten: artikelen, werkstukken en verslagen; 
- Film met filmopdracht; 
- Discussievormen binnen de leerstof; 
- Inleefopdrachten; 
- Simulaties en rollenspellen; 
- Presentatieopdrachten.  

 
Er wordt in de les eveneens uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met geografische vaardigheden en 
werkwijzen (die worden gevraagd tijdens het centraal examen), zoals: 

- Atlas- en kaartvaardigheden;  
- Onderscheiden van oorzaak en gevolg; 
- Werken met ruimtelijke schaalniveaus; 
- Het bekijken van verschijnselen of gebieden vanuit verschillende dimensies;  
- Het vergelijken van gebieden;  
- Het leggen van relaties tussen verschijnselen en gebieden;  
- Meningsvorming.  

 

Specifieke opdrachten en werkvormen per thema 

Het is de bedoeling dat na verloop van tijd een meer gedetailleerd overzicht beschikbaar is met daarin enkele 
specifieke opdrachten en werkvormen die per thema worden gebruikt. Deze opdrachten zullen in de loop van 
het schooljaar 2010-2011 en schooljaar 2011-2012 ontwikkeld worden en zijn dus momenteel nog niet bekend.  
 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA.  

 

De thema’s ‘Indonesië actueel’ en ‘landbouw in Europa’ tonen in sommige paragrafen samenhang met de 
periodes ‘geologie’ (klas 9) en ‘weer en klimaat’ (klas 10). De module ‘arm en rijk’ hangt samen met de periode 
economie ‘globalisering’ en de periode maatschappijleer ‘milieu en ontwikkeling’ (klas 11).  
  

TOETSING VAN DE LESSEN 
De kennis wordt getoetst door middel van verschillende voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen (SE) zoals 
opgenomen in het PTA.  
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ECONOMIE 

VMBO-TL 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In één jaar tijd komen de volgende onderwerpen aan bod: 
H1 (inkomsten of uitgaven?) De ene persoon geeft meer uit dan de andere, ook is er een verschil tussen wat 
mensen verdienen. Schulden, hoe verkom je die? 
H2 (heb jij nog wat te koop?) 
Dit hoofdstuk gaat over reclame, de wetten die er in Nederland zijn en de huizenmarkt. 
H3 (hoe ben jij verzekerd?) Waarom verzekeren, onder of over verzekerd, ben je genoeg verzekerd en wie zijn 
verantwoordelijk is dat. 
H4 (doet de overheid economische zaken?) Wie is dat toch die overheid, wie betaald voor wie en hoe zit als ik 
niets meer heb. 
H5 (hoe kunnen ze het maken) Hoe werkt dat nou, de productie. De echte prijs van een product en sneller 
produceren. 
H6 (wat komt er allemaal bij werk kijken) Loon naar werk, wat is een baan voor jou, wanneer werk je en wat als 
je niet kan werken. 
H7 (waar moet dat heen) Staat Nederland er alleen voor, wat maakt de EU zo sterk en is welvaart wereldwijd. 
H8 (wat is het milieu jou waard) Is het milieu een verbruiksartikel, wat kost schone lucht nu echt en begint een 
beter milieu bij je zelf.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Zonder gebruik van een methode zijn leerlingen in de vaklessen niet goed voor te bereiden op de examens. De 
stof die behandeld word is volgens de richtlijnen van het examen economie VMBO.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt gewerkt met de volgende methode: 
- leerweg vmbo-tl  Pincode bovenbouw examenklas. 

De werkvormen die tijdens de vaklessen voorbij komen zijn de volgende: 
- Leerling zelfstandig aan het werk. 
- Uitleg van docent frontaal voor de klas. 
- Werken in groepjes. 
- Korte presentaties door leerling 
- Inzetten video en kranten artikelen 
-  

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen die gedurende het jaar voorbij komen hebben op sommige punten raakvlakken met de 
vakken geschiedenis en maatschappijleer. De opbouw van de stof is duidelijk en sluit aan bij de periode uit de 
negende klas. 
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ECONOMIE 

HAVO/VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Aan de hand van vier hoofdonderwerpen wordt gedurende dit jaar het grootste deel van het eindexamen 
behandeld. De stof bouwt op en begint met arbeidsmarkt, waarin de sociale wetten en solidariteitbeginselen 
worden besproken. Het middendeel van het jaar behandelt het produceren en consumeren van huishoudens in 
het economisch leven. In de laatste maanden van het schooljaar wordt het onderwerp behandelt dat het 
meeste past bij de 10

e
 klasser en dat voor het eerst meetelt voor het schoolexamencijfer; de collectieve sector. 

Hierin worden de overheidsuitgaven en inkomsten (belastingen) besproken. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 10

e
 klasser is op zoek naar de verbinding van zichzelf met de wereld. Door met name de 

solidariteitsbeginselen en de inrichting van het economische systeem in dit vierde leerjaar uit te leggen, wordt 
bij deze ontwikkeling aangesloten. Het laatste onderwerp, de collectieve sector telt letterlijk het zwaarste 
hierin mee. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, artikelen, en de actualiteit de klas binnen gebracht vanuit diverse 
media. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen die gedurende het jaar voorbij komen hebben op sommige punten raakvlakken met de 
vakken geschiedenis en maatschappijleer. De opbouw van de stof is duidelijk en sluit aan bij de periode uit de 
negende klas. 
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WISKUNDE A 

VMBO-TL 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

• Rekenen, meten en schatten 

• Tabellen, grafieken en formules 

• Vlakke meetkunde 

• Gegevens verwerken 

• Werken met formules 

• Algebra voor havo en mto 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• Leren de leerlingen relevante verbanden en structuren in voor hen herkenbare situaties op te sporen 
en verbindingen te leggen met wiskundige begrippen 

• De leerlingen leren rekenen met verhoudingen 

• De leerlingen leren regelmaat in patronen en tabellen te ontdekken en te formuleren 

• De leerlingen leren statistische representaties te lezen en te interpreteren en gegevens te bewerken in 
tabellen, grafieken of diagrammen. Zij leren deze met behulp van centrummaten te karakteriseren. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg 

• Werken in groepen 

• Zelfstandig werken 
 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Economie 

• Maatschappijleer 

• Aardrijkskunde  

• Nask 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Zie PTA. 
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WISKUNDE A 

HAVO/VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

• Domein Veranderingen 
Tabellen, grafieken en formules 
Verbanden vergelijken 
Veranderingen 

• Domein Verbanden 
Lineaire verbanden 
Exponentiële verbanden 
Verbanden combineren 

• Domein Statistiek 
Statistische verwerking 
Statistische maten 
De normale verdeling 

• Domein Tellen en kans 
Kansen 

                Tellen 
                Kansverdelingen          

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de tiende klas gaat het om het leggen van verbanden. Grote lijnen kunnen nu ontdekt en begrepen worden. 
Met de oneigenlijke machten en de logaritme wordt de algebra afgesloten en wordt de deur naar de analyse 
geopend. Vanuit hetzelfde gezichtspunt: het leggen van verbanden, het zoeken vanuit grote lijnen, kan ook het 
functiebegrip aangelopen worden. Een nieuw element van waaruit verder gewerkt kan worden is het gevoel. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg 

• Werken in groepen 

• Zelfstandig werken 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Economie 

• Maatschappijleer 

• Aardrijkskunde  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Er worden 4 voortgangstoetsen en 2 schoolexamens afgenomen. Deze zijn voornamelijk gericht op de 
theoretische beheersing van het vak. De VGT’s worden op Havo- en op VWO-nivo beoordeeld. De VGT’s en SE’s 
worden gebruikt voor het bepalen van het niveau van de leerling en voor de overgang. 
Voor de toelichting zie PTA. 
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WISKUNDE B 

KLAS 10HV, KLAS 11H4 

HAVO/VWO 

 
Karakteristieken ontwikkeling 

De meeste leerlingen die wiskunde B kiezen doen dit omdat ze echt zich in de wiskunde willen verdiepen. Deze 
leergierigheid, moet ondersteund worden met doorzettingsvermogen, plezier in het werk, netheid, etc. 
Eigenlijk allemaal uitdagingen voor de leerlingen waar ze soms bij ondersteund mee moeten worden. In de 10

e
 

is het verstand zo ontwikkeld dat de leerlingen een grotere abstractie aankunnen en meer overzicht en inzicht 
kunnen krijgen. 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Herhaling en verdieping van de algebra, wortelfuncties, gebroken functies, exponentiële functies, wortels, 
machtsfuncties, goniometrie, meetkunde 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Van veel onderwerpen is het belangrijk deze in het examentraject 4 en 5 havo regelmatig terugkomen, en 
indien ze behandeld worden wel voldoende diepgang krijgen. Daarom gaan we steviger in op goniometrie, en 
behandelen we de meetkunde die pas in het havo-5 boek  staat. De logaritmen behandelen we niet, omdat 
deze in het volgende leerjaar als verdieping van de exponentiële functie aan bod komt. De 
toenamediagrammen, etc vormen een mooie opstap in 5 havo/5 vwo en worden daarom uitgesteld. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

- klassikale uitleg, onderwijsleergesprek.  
- Veel tijd in de les, meer dan de helft, om alleen te werken in volstrekte stilte, dan wel in tweetallen.  
- De meetkunde wordt aangeboden zoals we ook periode geven. Bij 15 ruimtelijke figuren moeten de leerlingen 
uitslag, aanzichten, inhoud en oppervlakte berekenen. 
- De leerlingen die meer moeite hebben met de stof krijgen extra hulp in de les, en vaak ook individuele 
ondersteuning enkele keren buiten de les. Goede leerlingen krijgen af en toe een extra puzzel. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Enkele onderwerpen sluiten naadloos aan op de uitslagenperiode in de 8
e
, de cirkelmeetkundeperiode uit de 

9
e
, en de vaklessen.  

Goniometrie komt terug in de natuurkunde, etc. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

De lengte van de toetsen neemt gedurende het jaar toe. De vwo en de havo leerlingen krijgen dezelfde 
toetsen, de beoordelingen schelen 1 punt.  
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BIOLOGIE 

VMBO-TL 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Gedragsleer, Ecologie, milieukunde, immuniteit en de huid, celleer, stofwisseling, ordening, evolutietheorie, 
erfelijkheidsleer. Practica; gedragsleer, microscopie en vogelzang. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De reden voor de keuze van deze onderwerpen is gelegen in de eindexameneisen van het VMBO.  Verder 
worden een aantal praktische onderwerpen aangeboden om nog wat natuurervaringen te bieden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken, practicum. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De samenhang is vooral gelegen in de overeenstemming met het examenprogramma. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Er wordt getoetst door schriftelijke toetsen en handelingsdelen. 
 

 

 

BIOLOGIE 

HAVO/VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Ecologie, Bescherming van het interne milieu van het lichaam, Voeding en  Vertering, transport, gaswisseling en 
uitscheiding. Fenomenologisch georiënteerde Practica vogeldeterminatie en Plantkunde. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Met de onderwerpen: Bescherming van het interne milieu van het lichaam, Voeding en  Vertering, transport, 
gaswisseling en uitscheiding levensprocessen sluit ik aan op de periode en verdiep deze inhouden, zie aldaar. 
De ecologie zie ik ook als een oog krijgen voor de levensprocessen in de natuur en daarmee een verder 
ontwikkeling van het procesbewustzijn.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken, practicum. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Schriftelijke toetsen, practicumverslagen en handelingsdelen 
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NATUURKUNDE 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Algemene Technieken 
Elektrische stroom 
Licht 
Kracht en bewegen 
Signaalverwerking 
Geluid 
 
Terug- en vooruitblik 
Omgaan met groot- en eenheden; meetonnauwkeurigheid en hoe dat doorwerkt in berekeningen; significante 
cijfers en afrondregels; probleem oplossende vaardigheden. 
Verschil tussen spanning, stroom, weerstand, vermogen; spanning, stroom, weerstand, vermogen toepassen bij 
schakelingen; energierekening en huisinstallatie. 
Spiegels en spiegelwet; spiegelbeeld construeren; lenzen, brandpunt, afbeelden met lenzen; lenzenformule en 
vergroting; beeld bij lenzen construeren; 2 typen breking; brekingswet en brekingsindex; totale terugkaatsing. 
Kracht als oorzaak van een beweging; traagheid; massa, kracht en versnelling; kracht als vector; vectoren 
optellen en ontbinden; krachten construeren; evenwicht. 
Automatische schakelingen ontwerpen, bouwen, testen; werking en eigenschappen van componenten; compo-
nenten koppelen om aan de ontwerpeisen te voldoen. 
Frequentie en toonhoogte; amplitude en geluidssterkte; oscilloscoop; klank en trillingsvorm; trillingstijd bij 
massa/veer en slinger; resonantie. 
Oriënteren op en presenteren van de eigen ontwikkelingsweg en het beroepsperspectief binnen Natuurkunde.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De Vrije School besteedt in de lagere jaren minder aandacht aan Natuurkunde dan reguliere scholen doen. 
Leerlingen stromen in klas 10 in met minder kennis en vaardigheden en ook met een onvolledig beeld van wat 
het vak inhoudt en van hen vergt. De leerlingen moeten in klas 10 leren hoe zij met dit vak omgaan. Daarbij 
gaat het met name om het ontwikkelen van discipline en een goede werkhouding. In klas 10 wordt d.m.v. 
voortgangstoetsen en praktische opdrachten, die niet voor het examen meetellen, gewerkt aan kennis, 
vaardigheden en motivatie. De behandelde onderwerpen bestrijken een breed veld van de Natuurkunde, 
waarin veel verschillende vaardigheden aan de orde gesteld worden. In het tweede deel van het schooljaar 
worden ook examentoetsen afgenomen, waaronder een P.O. waarin inzicht op de eigen omgang met het vak 
en wat je ermee kunt en wilt (toekomstig beroepsperspectief) centraal staat. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Doceerlessen, onderwijsleergesprek, oefenen met rekenopgaven, grafieken tekenen en aflezen, constructies 
tekenen, groepswerk, practicum, ontwerpopdracht, logboek bijhouden, verslag schrijven, oriënterende 
opdracht, presentatie voorbereiden en houden, reflecterende opdrachten. 
De rol van het experiment verandert. De nadruk komt meer te liggen op de inhoud, het onderzoeksmatige, dan 
op de methode van het onderzoek doen. Er kan dieper op verschijnselen worden ingegaan. Leerlingen kunnen 
worden gestimuleerd in hun begrip door vragen als: Wat verwacht je? Wat gebeurt er werkelijk? Waarom 
gebeurt dat wel/niet? Hoe verklaar je dat? Daarnaast kan de methodische kant verdiept worden door vragen 
als: Hoe zou je dat kunnen onderzoeken? Hoe kun je een dergelijk experiment inrichten? Hoe leid je uit je 
metingen af wat je wilt weten? Hoe nauwkeurig en betrouwbaar is je eindresultaat? 
Aan het eind van klas 10 worden de leerlingen uitgenodigd om vanuit een kritische terugblik op de eigen 
ontwikkeling in het vak te kijken wat zij er in de toekomst mee willen en dat door een presentatie zichtbaar te 
maken. In de klassikale verwerking van leerstof kunnen werkvormen als snelle diagnose en feedback, 
ingewikkelder Links/Rechts-opdrachten, schriftelijke OLG’s, POE-experimenten, Next Time Questions en 
YouTube-flimpjes een rol spelen. 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De cursus in concentrisch opgezet: de behandelde onderwerpen staan voorlopig nog vrij op zichzelf, maar in de 
latere jaren worden deze onderwerpen uitgebreid. Tevens dienen ze dan als uitgangspunt voor nieuwe stukken 
theorie. We beginnen met Algemene Vaardigheden, omdat het omgaan met groot- en eenheden, afrondregels 
en probleem oplossend handelen steeds terugkomt. Dit onderwerp wordt door de leerlingen als saai en 
abstract ervaren, maar ze moeten ook leren zich uiteen te zetten met de minder leuke kant van de 
Natuurkunde. 
Daarna worden op zichzelf staande onderwerpen als Elektriciteit en Licht behandeld. Na de periode Mechanica 
(waarin de bewegingsleer wordt behandeld) kan worden begonnen met Krachten. 
Signaalverwerking is een bijzondere toepassing van de elektriciteit, waarin een andere manier van denken 
(vanuit functionaliteiten) aan de orde komt en elektrische begrippen sterk op de achtergrond blijven. 
Het jaar wordt afgesloten met een terugblik op hoe de leerling zich in/aan dit vak ontwikkeld heeft. Tevens 
wordt de brug naar de toekomst geslagen door vervolgopleiding en beroep binnen het blikveld van de leerling 
te brengen. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Er worden 5 voortgangstoetsen afgenomen. Deze zijn voornamelijk gericht op de theoretische beheersing van 
het vak. De VGT’s worden op Havo- en op VWO-nivo beoordeeld. Daarbij tellen bijv. voor Vwo’ers sommige 
vragen zwaarder mee dan voor Havo’s. De VGT’s worden gebruikt voor het bepalen van het niveau van de 
leerling en voor de overgang. 
Daarnaast wordt er i.h.k.v. de elektriciteit een experimenteel onderzoek uitgevoerd, waarover een verslag 
wordt geschreven, waarbij beoordeeld wordt of de leerling de practicumopdracht begrepen heeft en naar 
behoren heeft uitgevoerd. Zo niet, moet het practicum overgedaan worden. De beoordeling telt verder niet 
mee. 
Signaalverwerking wordt afgesloten met een ontwerpopdracht, waarover een verslag geschreven wordt. De 
Terug- en vooruitblik wordt afgesloten met een presentatie, waarin de leerling zijn ontwikkeling en verhouding 
tot het vak schetst. Deze beide resultaten tellen mee voor het examen. 
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SCHEIKUNDE 

HAVO/VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Voordat de leerlingen beginnen met de lessen uit het boek, is het belangrijk dat de leerlingen voorkennis 
krijgen over chemie en een band kunnen leggen met het dagelijks leven. Daarom worden ongeveer 12 lessen 
besteed aan de volgende onderwerpen: waar gaat scheikunde over, verschil tussen scheikunde natuurkunde en 
biologie. Stoffen en materie er omheen, fase en faseovergangen van de stoffen, opbouw van stoffen, verdeling 
van stoffen in twee groepen zuiver en mengsels, belangrijke soorten mengsels en het scheiden van mengsels. 
Kennis maken met nieuwe termen: moleculen, atomen, chemische reactie, reactie schema, beginstoffen en 
eindproducten. Belangrijke soorten van de chemische reactie, soorten van ontledingsreacties, elementen van 
periodieksysteem,ontleedbare en niet ontleedbare stoffen. Symbolen van een aantal  atoomsoorten, molecuul 
formules van een aantal ontleedbare stoffen.  
 
Na afsluiten van boven genoemde basiskennis wordt een VGT toets gegeven over een behandelde leerstof.  
De leerlingen zijn nu klaar om te beginnen met het boek, hoofdstuk: atoomopbouw, massa van atoom, 
atoomnummer, enkelvoudige en samengestelde ionen, isotoppen, atoombindingen. Welke stoffen geleiden 
stroom.  
 
Fossiele brandstoffen, volledige en onvolledige verbranding, kennis maken met nieuwe termen, zoals 
koolwaterstof verbindingen, broeikaseffect, fotosynthese en kolenvergassing. Milieu verontreiniging door 
verbrandingen, zure regen, aardolie, destillatie proces van aardolie en kraken.  
 
 Alkanen, alkenen alkynen: structuurformules, structuurisomerie, systematische naamgeving, eigenschappen. 
Ook alcoholen, alkaanzuren en additiereactie bij alkenen worden behandeld.  
 
Zout: er wordt veel klassikaal practicum gedaan. Het gaat over zoutvorming, aansluitend aan wat er in de 
periode is behandeld, zoutformules, oplosbaarheid in water, zoutoplossingen bij elkaar, neerslagreactie, het 
maken van zout, zuiveren van water m.b.v. neerslagreactie ion soorten aantonen. Hierover wordt praktische 
proefwerk geven.  
 
Periodiek systeem: in het periodieksysteem zijn de elementen gerangschikt naar opklimmend atoomnummer, 
alkalimetalen, halogenen en edelgassen herkennen. Drie soorten stoffen: metalen, zouten en moleculaire 
stoffen, verschil in stroomgeleiding van deze groepen. Berekenen van een molecuul massa, massapercentage, 
dichtheid, aantal mol, volume en molaire massa (g/mol). Significante cijfers is ook een belangrijke deel bij 
rekenen, de leerlingen krijgen  
naast het boek extra opdrachten op een stencil over chemische rekenen. 
 
Water is de kern van het hoofdstuk, water als een oplosmiddel, waterstofbruggen, kristalwater, zeep en 
waswerking, namen en formules van hydraten.  
 
Zuur en base: naast zuur en basen wordt indicatoren en pH van de zure en basische oplossingen berekend 
m.b.v. logaritme van concentratie van deze oplossingen, hier wordt  mol rekenen weer herhaald. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerlingen hebben voordien geen vaklessen gehad, maar alleen periodelessen. 
Het is van belang om op zorgvuldige wijze de overgang te vinden van de fenomenologische chemie, zoals die in 
de voorafgaande perioden in de klassen 7,8 en 9 plaatsvond naar de vaklessen waar gewerkt wordt vanuit het 
atoommodel. 
Het is ook van belang om met behulp van verschillende basiskennis te starten met scheikunde lessen, maar niet 
gelijk met atoombouw terwijl dat ze de symbolen en elementen niet kennen. Het is de bedoeling dat de 
scheikunde onderwerpen stap voor stap worden opgebouwd. Bij het gebruiken van extra opdrachten van het 
boek of via stencil wordt extra leerstof en opdrachten gevraagd aan vwo leerlingen. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Leerlingen gebruiken een schrift of een map waarin alle aantekeningen en opdrachten alleen van scheikunde 
staan, de leerlingen wordt gevraagd om alle schriften bij zich te houden tot zij centraal examen afleggen, deze 
schriften worden af en toe gecontroleerd of ze compleet zijn. Naast hun boek hebben ze ook een werkblok met 
een cd, het wordt gebruikt voor extra opdrachten en practicalessen, oefening met cd is voor zelftest. De 
uitwerking van alle opdrachten worden gekopieerd en uitgedeeld aan de leerlingen. Binas is een hulpmiddel 
dat gebruikt mag worden bij SE en CE, maar het is van groot belang dat zij tijdens de lessen er goed mee 
trainen anders kost het tijdens de examen alleen maar tijd als zij Binas niet op de juiste manier gebruiken. 
Daarom wordt vanaf de 10

e
 klassen met Binas geoefend. Het  board, stencil, molecuul bouwmodel doos, 

powerpoint, demonstratie proeven, klassikaal practicum zijn de verschillende methodes om kennis over te 
brengen. Naast de leerstof soms interessante verhalen die betrekking hebben op de leerstof. 
  

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN  VAN DE  LESSEN 

Fase van de stoffen, faseovergang, geleiden van stroom elektronen en berekenen van dichtheid, massa en 
volume zijn de onderwerpen die bij natuurkunde ook voorkomen. 
 
Verbranden van voedsel in het lichaam, fotosynthese proces komt bij biologie terug. 
 
Significante cijfers, logaritme, berekenen, gebruiken van grafische rekenmachine wordt ook bij wiskunde 
behandeld. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Er wordt schriftelijke overhoring gegeven over de symbolen, formules en ladingen die zij uit het hoofd moeten 
leren. 
VGT toetsen worden gegeven aan het eind van elk hoofdstuk. Gebruiken van Binas is afhankelijk van de 
leerstof. Bij VGT toetsen krijgen vwo leerlingen extra opdrachten of een andere proefwerk. Er wordt 2x een 
schoolexamen gegeven. Dit is tijdens het tweede en vierde toetsblok. Er worden twee verschillende 
schoolexamens voor havo en vwo leerlingen gemaakt. Binas is toegestaan 
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Terugslagspelen 

Volleybal 

- zodanig beheersen van de basistechnieken dat deze in spelvorm kunnen worden toegepast 
o bht. vw en aw onder druk kunnen spelen 
o oat. onder druk kunnen spelen 
o bs. onder druk kunnen spelen 
o smash in oefenvorm technisch redelijk kunnen uitvoeren 
o blokkering (1-mans) in oefenvorm redelijk kunnen uitvoeren 
o zijwaartsrollen / 1-hand spelen, aanbieden in oefenvorm en dus kennen 

- beheersen van basismotorische eigenschappen en deze op peil houden 

- kennen van alle relevante spelregels zoals verwoord op laatste 2 pagina’s spelregels 4x4 (incl. smash 
en blok) 

o scheidsrechtertekens: 
� “over net reiken” 
� “net raken” 

- zelfstandig kunnen opstarten, op gang houden en scheidsrechteren van spelvormen 
gedeelte van de klas beginnend met 6x6 (10

e
 klas) 

 

Slag- en loopspelen 

Softbal 

Werpen en vangen 
Pitchen en catchen. 
Slaan op pitch en stoten op pitch 
Inhaalsoftbal 
Driehonkensoftbal 
Velderskeuzesoftbal 
Totaal softbal/ honkbal 
 

Doelspelen 

Basketbal 

Herhalen 9
e
 klas. 

Toernooivormen 
Voetbal 

Herhalen 9
e
 klas 

5-5,6-6 en 7-7  
Handbal 

Herhalen 9
e
 klas 

Spel 7-7 
Rugby 

Herhalen 9
e
 klas 

Scheidsrechtertaak 
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Atletiek 

Verspringen 

ll. zijn zelfstandig in staat om te springen en een groep te begeleiden hierin tijdens sportdagen. (Weten hoe ze 
prestaties meten.) 
Hoogspringen 

ll. zijn zelfstandig in staat om te springen en een groep te begeleiden hierin tijdens sportdagen. (Weten hoe ze 
prestaties meten.) 
Kogelstoten 

ll. zijn zelfstandig in staat om veilig te stoten met techniek en een groep te begeleiden hierin tijdens 
sportdagen. (Weten hoe ze prestaties meten.) 
Speerwerpen 

ll. zijn zelfstandig in staat om te werpen met juiste technieken en een groep te begeleiden hierin tijdens 
sportdagen. (Weten hoe ze prestaties meten.) 
Loopnummers 

ll. zijn zelfstandig in staat om te lopen en een groep te begeleiden hierin tijdens sportdagen. (Weten hoe ze 
prestaties meten.) 
 

Turnen 

Springen 
seriespringen toestellen 
springen naar zwaaiende trapeze 
Arabier kastlengte 
salto voorover minitramp op landingsmat 
handstandoverslag over kast 
Balanceren 
volledige samengestelde oefening op mat 
volledige samengestelde oefening op burg 
volledige samengestelde oefening aan ringen 
volledige samengestelde oefening op rekstok 
Draaien 
salto achterover aan ringen 
 

Zelfverdediging 

Stoeispelen 

 

Trefspelen 

- Initiatief overnemen: Kind neemt tijdens de bewegingsopdracht het initiatief over van aanvaller naar 
verdediger. 

- Sparren: Er wordt volgens strikte afspraken met elkaar gespard. Volgende vormen zullen aan bod 
komen: Voorste directe spel, voorste vuist spel, slow motion sparren en vrij sparren. 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
 

Terugslagspelen 

Denken: 

De leerling kan  meer met  tactieken spelen om tot scoren te komen. 

De leerling ziet verschillen in  niveau en pas zich daarop aan. 

Voelen: 

De leerling voelt het verschil tussen winst en verlies. 

Willen: 

De leerling zoekt naar sociale ontmoeting met de ander. 

 

Slag- en loopspelen 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met softbal met het overbrengen van de regels op een andere groep leerlingen. 

De leerling kan omgaan met de regels van het softbal spel en kan ze op de goede manier toepassen in het spel 

tot doel het goed laten verlopen van het spel. 
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Voelen: 

De leerling voelt aan welke acties nodig zijn en op welk moment binnen het aangeven van de regels voor het 

goed laten verlopen van het softbal spel. 

De leerlingen voelen aan hoe zij positioneel moeten staan om het best tot hun recht komen als scheidsrechter 

van het spel. 

 

Willen: 

De leerling wil zorgen dat het spel goed verloopt. 

De leerling wil een scheidsrechterlijke beslissing maken binnen het softbalspel. 

De leerling wil anderen aansporen om samen tot een zo goed mogelijk spel te komen. 

De leerling wil leiding nemen over het softbalspel. 

 

Doelspelen 

Denken: 

De leerling kan nu echt komen tot  tactische verdieping in de diverse doelspelen. 

De leerling wordt gevraagd veel spelkennis toe te passen om het gehele spel te laten lopen en tot winst te 

komen. 

De leerling is dus tevens bezig met deze kennis nog meer eigen te maken. 

De leerling komt toe aan het scheidsrechteren. De regels die werden geleerd en ervaren in het verleden, de 

eerste ervaring als spelleiders geven nu de mogelijkheid tot het scheidsrechteren van een doelspel. 

Voelen: 

De leerling vindt het langzaamaan weer fijner om gezamenlijke te presteren, maar nu vanuit een langzaam 

meer bewust wordende innerlijke keuze i.p.v. door de leerkracht gestuurd of gevoeld vanuit de klassenstroom. 

Willen: 

De leerling heeft zijn  eigenzinnigheid nog niet opgegeven, maar het begint wel af te zwakken. 

De leerlingen kunnen leuke spelen, maar ook moeilijkere spelen die meer begrepen worden, sneller oppakken en 

uitvoeren. 

De leerlingen ervaren dat technische vaardigheden doorslaggevend kunnen zijn voor een grotere of kleine wil 

m.b.t. een bepaald spel. Door vooral ook aandacht te geven aan tactische verdieping in het spel en hierover 

afspraken te maken wordt er een ander element van het spel aangeroerd dat tot spelvreugde kan leiden. 

De leerling moet bij het begeleiden (scheidsrechteren of verzorgen van les-, speldelen) een 

doorzettingsvermogen tonen om tot het daadwerkelijke doen, de beslissingen nemen, te komen. 

 

Atletiek 

Denken: 

De leerling weet dusdanig veel over de basis van de diverse onderdelen dat zij andere jongere leerlingen van de 

school hierin kunnen begeleiden en jureren tijdens bijvoorbeeld een sportdag. 

Voelen: 

De leerling voelt wanneer een medeleerling extra ondersteuning nodig heeft, mentaal of technisch, tijdens het 

uitoefenen van de diverse atletiekonderdelen. 

Willen: 

De leerling kan de wil oproepen een rol te spelen in de atletiek. Hetzij door zelf nog steeds gedreven te zijn de 

eigen prestaties te verbeteren, hetzij door een begeleidende/jurerende rol in te nemen, hetzij door een 

coachende rol te kunnen vervullen. 

 

Turnen 

Denken: 

De leerling kent alle basis technieken en weet bij al deze technieken hulp te verlenen. 

De leerling weet waarom bepaalde bewegingsvormen een vereiste zijn om tot een overstijgend doel te komen. 

Voelen: 

De leerling voelt wanneer zijn medeleerling hulp of ondersteuning nodig heeft bij een bepaald onderdeel. Hij 

kan dit geven door positieve stimulatie of het vangen bij bijvoorbeeld een salto. 

Willen: 

De leerling wil uitgedaagd worden met nieuwe spectaculaire onderdelen zoals serie sprongen of een dunk met 

trampoline. 
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De leerling kan het opbrengen om zich zelf binnen het turnen te blijven verbeteren. Of medeleerlingen hier in de 

ondersteunen of zelfs jureren. 

 

Zelfverdediging 

Denken: 

De leerling komt in aanraking met het aanleren en het leiden van een zelfverdedigingvorm. 

De leerling kent de bijbehorende regels van een aantal zelfverdedigingvormen en kan deze toepassen als 

scheidsrechter. 

Voelen: 

De leerling voelt aan welke actie  je als spelleider  nodig hebt om een spel goed te leiden. 

De leerling voelt aan wanneer je moet ingrijpen binnen het spel. 

De leerling voelt aan wanneer hij/ zij moet het spel moet stoppen. 

Willen: 

De leerling wil een zelfverdedigingvorm leiden. 

De leerling wil de regels naleven en duidelijk aangeven. 

De leerling wil dit in een veilige situatie doen.  

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 

Terugslagspelen 

Slag- en loopspelen 

Doelspelen 

Atletiek 

Turnen 

Zelfverdediging 

Klassikaal  
Werken in groepjes ( actief en zelfstandig leren) 
Werken in niveaus  
De zelfstandigheid wordt bevorderd door in kleine groepjes bewegingservaringen te laten opdoen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het domein muziek en bewegen zal minder aandacht krijgen, omdat het terug komt in het vak euritmie.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
We kijken vooral naar het bewegingsproces (inzet, deelname) tijdens de lessen. Maar ook zijn er toets 
momenten waarbij leerlingen laten zien wat ze geoefend hebben. Om de 8 weken zijn er toetsmomenten. 
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AMBACHTELIJKE EN KUNSTZINNIGE VAKKEN  KLAS 10 
 
 

EURITMIE 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 
1/  binnen en buitenwereld onderzoekende en oriënterende (pedagogische) oefeningen die zowel de 'wereld 
om mij heen' als de 'wereld binnenin mij' (“schau in dich / schau um dich”) verbinden. 
2/ Hier sluit de pedagogische oefening T I A O A I T direct op aan.  
In de te lopen spiraal vorm (choreografie) van deze oefening verbindt  de 10

e
 klasser binnen- en buitenwereld 

met elkaar.  
In de te lopen vorm spiegelt zich ruimtelijk links en rechts, maar ook 'voor en achter'. 
Dit verwijst o.a. naar het dag en nacht ritme van slapen en waken.  
3/ letter gebaren en vormen / choreografie van bestaande of zelfgemaakte gedichten, zelfstandig en met 
elkaar maken en uitvoeren. 
4/  in de muziek (summiere) toon- en interval gebaren  
tegelijkertijd met vorm/choreografie kunnen uitvoeren.  
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 9

e
 klasser, nog 'bedolven' onder gevoelens en emoties in denken en willen.   

Bij de 10
e
 klasser echter gaat 'de storm wat liggen' en ontstaat er langzaamaan een nieuw gevonden 

evenwicht/midden. De oefeningen steunen en sterken de leerling zelf bemiddelaar te zijn tussen buiten en 
binnenwereld. De oefeningen scheppen orde. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 
Zelfwerkzaamheidopdrachten, zelfstandigheid bevorderende opdrachten.  
Klassikaal/groepsopdrachten worden gegeven.  
Sociale vaardigheden worden aangesproken. 
Het zich individueel maar ook in groepen actief uiteenzetten met de stof. 
Elkaar uitleggen, vragen stellen, zelf variaties bedenken, idee vorm geven en binnen grotere context plaatsen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN de 10
e
 klasser 

- In de 10
e
 klas gaat de leerling (meer) individueel  'eigen koers bepalen' 

  Aansluiting overige lessen: Vertaalslag geometrie, meetkunde, kunstgeschiedenis,    
  poëzie, muziek geschiedenis. 
- De 10

e
 klasser gaat zelfstandig de in voorgaande jaren geleerde   

  basiselementen toepassen. 
- De centrale oefening TIAOAIT, is een organisch vervolg op de in voorafgaande  
  jaren geleerde geometrische/pedagogische oefeningen (5-ster, 4- 
  hoeksverschuiving, 3-hoeksverschuiving) + harmonische 8 en spiralen.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerling wordt beoordeeld op:  
- Getoonde inzet, inzicht en gebaren tijdens de lessen. 
- Uitvoering van de TIAOAIT-vorm in lesverband. 
- evt. Tekening van voorgaande vorm. 
- Deelname aan de openbare uitvoering. 
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ZANG EN KOORZANG 
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Evenals in de negende klas wordt er in de tiende gewerkt met muziek die geënt is op de jaargetijden en het 
klassieke repertoire. Voor de opvoeringen worden andere stukken gekozen dan in de 9

e
 klas. Het gaat bij de 

keuze van de stukken vooral om harmonie en dynamiek.  
Er wordt een begin gemaakt met de innerlijke beleving piano en forte.  
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de tiende klas wordt de innerlijke wereld geordend. Er ontstaat gevoel voor nuance. Dit wordt in de 
koorzang zichtbaar. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Evenals in de negende klas worden partijen ingestudeerd. Daarnaast wordt er meer gelet op de uitdrukking en 
de vertolking van de muziek. Er wordt geoefend in kleinere verbanden zodat ook de individuele vermogens 
beter tot uitdrukking kunnen komen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De samenhang is afhankelijk van het stuk, van de opvoeringen die gepland zijn en van de leeftijd waarbij het 
stuk past. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Na de kooruitvoeringen wordt er met de klassen een evaluatief gesprek gehouden. 
 
 

TEKENEN 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Het leren maken van een portretserie. 
Het uitgangspunt is portreten uit der renaissance periode.  
Portreten worden formeel naar de theorie getekend. 
Portreten worden nuanceert door polariteit  integreren. 
Portrenen worden in verschillende gemoedstoestanden thematiseert. 
Daarbij maken leerlingen kennis met allerlei verschillende materialen. 
Theorie:  
Schilder: Lucian Freud, Weitzer, v. Gogh, Kathe Kollwitz 
Grafisch: Beardsley , Andy Warhol 
Evaluatie:  
van hun eigen werk. 
Leerlingen geven elkaar titels van de gemaakte schilderijen.  
 
PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 

Uitgangspunt is de formele klassieke teken techniek om dat zij in klas 9  
het concretiseren geleerd hebben. Zij beginnen met een bekend onderwerp en leren zo het proces van 
verandering volgen. Het loslaten van het formele tekenen is een belangrijk onderdeel in de 10de  klas. Zij leren 
dat een portret in verschillende manier uitgewerkt kan worden, daardoor wordt hun synthetische ontwikkeling 
vergroot. Hun nuancering neemt toe en de innerlijke motivatie word geprikkeld. 
Het thematiseren van verschillende gemoedstoestanden word introduceert omdat leerlingen langzaam in staat 
zijn zich in de ander in te leven en zij inzichtelijker met processen bezig zijn. 
Er wordt meer met verschillende materialen gewerkt om dat bij hun een nuancering in hun gevoelsleven 
plaatsvindt.   
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het discriminerende vermogen ligt in de individuele begeleiding van elke leerling door de docent. Het thema 
van het schilderij kunnen de leerlingen zelf kiezen. In deze opdracht zit niveauverschil in. De keuze, de 
uitwerking en inspanningen van het maken van het schilderij geeft de leerling ruimte om zich op hun eigen 
niveau te ontwikkelen. Het kiezen van de Rembrand tekening wordt aan de leerling overgelaten en een verwijst 
naar zijn het niveau.  
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Vakoverstijgende gebieden zijn: 
Kunstgeschiedenis -  portret uit der renaissance 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Leerlingen moeten zich zelf evalueren, dat volgt door een presentatie. Zij leren om de kwaliteiten van anderen 
te zien, door titels  te geven aan de werken van de medeleerlingen.  
De docent beoordeeld de leerling op:  
Techniek, 
Compositie,  
Materiaalkeuze, 
Uitwerkingen, 
Proces, 
Initiatief nemen, 
Inzet. 
Elk portret wordt op zich zelf beoordeeld 
De portret serie wordt op zich zelf beoordeeld 
 
Uit deze beoordeling ontstaat een gemiddeld cijfer.  
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HOUTBEWERKING 
 

Meubelmaken / Machinale Houtbewerking 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 
Het maken van een houten kistje of kastje met zwaluwstaartverbindingen. 
Optioneel: Een ander meubelstuk met zwaluwstaarten. Tafeltje, stoel etc. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de leeftijd van 16 jaar is er meer ruimte en overzicht, nuancering en geduld in het zielenleven aangekomen. 
Het denken wordt vrijer. Het is mogelijk dieper en exacter 
in de materie te dringen en tegelijkertijd gevoelsmatig opener te staan voor processen. 
Vanaf nu kunnen echte kunstzinnige keuzes gemaakt worden. 
Voor het evenwicht, en om het denken exact te scholen en de wil tot in de precisie te ‘stalen’ is het 
kennismaken en concreet werken met houtverbindingen waar uiterste precisie vereist wordt een zinvolle 
opgave. Beide te ontwikkelen kwaliteiten horen bij elkaar. 
DENKEN: Het denken in verbinding brengen met de concrete werkelijkheid. In dit geval met de wetmatigheden 
van het ambacht tot in de millimeter. De oorspronkelijk ‘vage’ voorstelling van een kistje wordt stapsgewijs in 
een proces exacter gemaakt.  
VOELEN: Het gevoel voor schoonheid en functie wordt beoefend in de harmonische verhoudingen. Ook bij het 
afwerken komt dit aan de orde .Enthousiasme ontstaat als aan het eind, ondanks evt. missers, toch een mooi 
ogend kistje tot stand komt. 
WILLEN: Het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek wordt hier vereist. De wil tot op de millimeter sturen 
en beheersen is de zin van deze ‘incarnatieoefening’.Eerst op papier daarna in hout. Vanuit het denken wordt 
de voorstelling ‘kistje’ steeds verder geconcretiseerd, in de wil gebracht. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Na de schets wordt een technische tekening in drie aanzichten gemaakt. Op schaal 1:1.Daarbij moet ruimtelijk 
voorgesteld worden hoe de zwaluwstaarten in 3D er straks uitzien. Dan wordt er een constructie bedacht voor 
het regelmatig verdelen van de staarten. Een projectie(uitslag) biedt meestal een oplossing. Er kan nu nog alles 
gecorrigeerd worden als er verkeerd gedacht wordt.  
Er wordt een materiaallijst(Houtstaat) gemaakt. Vervolgens worden de plankjes machinaal gezaagd, geschaafd 
en afgekort. De verbindingen worden met de hand gemaakt, passend gestoken en verlijmd. Scharnieren 
worden ingekeept, en de afwerking (schuren ,oliën ) voltooit het geheel.  
Optioneel is het verfraaien van het deksel met intarsie of brandmerken. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Er is een duidelijke samenhang met de wiskunde ,ruimtelijk(stereometrie) en de projectie analytisch. 
Ook de houtkennis raakt aan de biologie. 
Het technisch tekenen in 3 aanzichten raakt aan het vak tekenen. 
Bij de inleiding over de machines worden de verschillen onderzocht tussen handmatig en machinaal werken. In 
een groepsgesprek wordt een stukje industriële revolutie geschiedenis, concreet ervaarbaar. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leraar volgt de leerlingen continu in het proces, stuurt aan en corrigeert. Vooral bij het werken met de 
machines is er continu toezicht, soms door twee leraren bij grote groepen. 
Aan het eind van de lessen is er een presentatie van elk werkstuk in de groep waarbij de hoogte- en 
dieptepunten worden gemeld. 
 

TOETSING: Het cijfer bestaat uit : Inzet, ontwikkeling en resultaat. Als in de toekomst Magister meer criteria 
heeft worden deze uitgebreid met: Passen der verbindingen en zorg voor gereedschap/lokaal. 
Er wordt een schriftelijke toets afgenomen over het veilig werken met machines. 
Het werkstuk wordt altijd meegenomen en gebruikt.  
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TEXTIELE WERKVORMEN 
 

Eigen kledingstuk 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
In klas 7, 8 en 9 hebben de leerlingen zich ambachtelijke technieken eigen gemaakt. Deze kennis gaat de 10

de
 

klasser in praktijk brengen door het maken van een eigen kledingstuk. Het thema ‘metamorfose’ staat centraal. 
In de 10

de
 klas werkt de leerling vanuit ‘het idee’ naar een werkstuk toe. De techniek staat op de tweede plaats. 

 
Omdat de manier van werken anders is dan in de vorige jaren is het belangrijk dat de leerlingen goed begrijpen 
wat de bedoeling is. De eerste lessen wordt er dan ook aandacht besteed aan het ‘out of the box’ denken door 
middel van verschillende korte opdrachten.  
Vervolgens wordt er een moodboard gemaakt met als thema: ‘hoe wil je zijn’, ‘wat wil je uitstralen’. Naar 
aanleiding van dit moodboard wordt een oud kledingstuk gekozen dat wordt veranderd. Dit is het werkstuk. 
Het proces wordt bijgehouden in een werkmapje. 
 

Technieken/vaardigheden: 
Leren conceptueel te denken. Leren technieken van vorige jaren toe te passen bij een eigen idee. Leren van 
schets naar uitvoering te werken. Leren zelfstandig te werken en te plannen.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Sluit aan bij ontwikkelingsbehoefte: 

De leerling leert zichzelf beter kennen en kan dit uitdrukken in het werkstuk. De eigen identiteit krijgt op deze 
manier meer vorm. De leerling ziet dit ook bij klasgenoten. De leerling moet zelf voor een groot deel 
verantwoordelijkheid nemen voor de planning. 
Denkleven: 

Ontwerpen 
Gevoelsleven: 

Vorm, materiaalgebruik 
Wilsleven: 

Planning 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Wanneer het de leerling lukt om een moodboard te maken waar ze tevreden over zijn en van het moodboard 
naar de schetsfase te komen ontstaat er een euforisch gevoel. De leerling voelt zich gesterkt door zijn eigen 
kunnen.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met andere vakken: 

Tekenen?   
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Evaluatie: 
Aan het begin van elke les wordt er teruggekeken op de vorige les. Wat hebben we gedaan, wat hebben we 
geleerd. Waar kunnen dingen anders of beter en hoe moeten we nu verder. 
Toetsing: 
De inzet van de leerling is van groot belang bij de beoordeling. Heb je er het maximale uitgehaald, of had je 
meer gekund. Het proces is belangrijker dan het product, welke ontwikkeling heb je laten zien. Ook de omgang 
met het materiaal en de gereedschappen krijgt de aandacht.  
 
In de laatste les presenteren de leerlingen het werk aan elkaar. De leerlingen die dan klaar zijn mogen weg. 
Hierdoor hebben de leerlingen die nog wat af moeten maken hiervoor de gelegenheid en de aandacht van de 
docent. Op de manier kan iedereen de textiel les op een bevredigende manier afsluiten. 
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DRAMA 
 

De lach en de Traan 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Verhalenverteller(eigentijds) 

De leerling kan in een solopresentatie een eigentijds verhaal vertellen. D.m.v. oefeningen in  

de les, (aanwezigheid, uitstraling, richten naar publiek, aandacht vasthouden)en zelfstandig thuis bereid de 

leerling deze presentatie voor en voert die uiteindelijk op in de besloten kring van de klas. 

 

Melodrama 

Een tekst uit de bestaande toneelliteratuur wordt bewerkt tot een passend script. De leerling krijgt inzicht in de 

dramaturgie(opbouw van een toneelstuk) van een bewerkte tekst. De leerling kan zijn/haar rol geloofwaardig 

spelen en tegelijkertijd een dramatisch moment in alle grootsheid neer durven zetten. 

Uiteindelijk wordt de voorstelling gespeeld in het theater van de school voor ouders, docenten en 

medeleerlingen) 

Evaluatie Melodrama 

De leerling schrijft een verslag over de gespeelde klassieker. Hij/zij toont hiermee inzicht en kennis over het 

maakproces en de uiteindelijke voorstelling. Er wordt in de les een schrijfwijzer aangeboden 

 

Clowns 

D.m.v. speloefeningen leert de leerling zijn/haar eigen clown spelen. Het kwetsbare durven tonen en kunnen 

reageren op het publiek en geloofwaardig en met een goede timing kunnen spelen wordt getoetst tijdens een 

presentatieavond 

 

Commedia Dell Arte. 

De maskers uit de commedia Dell Arte worden gebruikt om de leerling via vaststaande (arche) types op een 

groteske manier te leren spelen. Humor, beweging, muziek en attributen worden ingezet om uiteindelijk een 

voorstelling te maken. Deze zal gespeeld worden in het theater van de school voor familie/bekenden, docenten 

en medeleerlingen. 

 

Evaluatie Commedia Dell Arte 

De leerling schrijft een verslag over de gespeelde Commedia Dell Arte voorstelling. Hij/zij toont hiermee inzicht 

en kennis over het maakproces en de uiteindelijke voorstelling. Er wordt in de les een schrijfwijzer aangeboden. 

 

Film acteren 

N.a.v. van een scene uit een bestaande toneeltekst maakt de leerling een  filmscene. In groepjes wordt een 

script een filmplan en een montageplan geschreven en uitgevoerd. De resultaten worden getoond tijdens een 

openbare filmavond op school. 
 

Theatergeschiedenis 

De leerling schrijft een werkstuk over een  gekozen periode uit de theatergeschiedenis. Deze keuze kan gemaakt 

worden n.a.v. een in de les aangeboden schrijfwijzer, waarin de verschillende perioden beschreven staan 

 

Verslagen theaterbezoek 

De leerling bezoekt gedurende het schooljaar 3 verschillende professionele, theatervoorstellingen Vervolgens 

schrijft hij/zij, over elke voorstelling, een recensie. Hiervoor wordt in de les een kijkwijzer aangeboden. 

Toegangskaartjes moeten verplicht worden bijgevoegd 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de 10
e
 klas kiezen de leerlingen voor een van  de kunstvakken. 

De leerlingen gaan het hele schooljaar als een vaste toneelgroep met elkaar om. 
Hiermee ontmoeten ze elkaar in de groep en oefenen ze  de sociale omgangsvormen. 
Ze leren hierin hun eigenheid te ontdekken  in hun spel . 
Hun individuele stijl en smaak wordt  ontwikkeld. 
De leerlingen ontwikkelen respect en waardering voor  mensen en ideeën die anders zijn (hun horizon wordt 
breder,) 
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Het werken aan verschillende  toneelstijlen (clowns commedia delárte ,komedie, melodrama) werkt hier aan 
mee omdat deze werkvormen  een beroep doen op het groteske in emotie en beweging. 
Door ze te “vertalen” naar hun eigen  alledaagse werkelijkheid  en de leerlingen hier ook zelf in te betrekken 
,breng je de wereld van het theater  bij hen binnen. 
Door het werken aan vaste toneelscripts maken de leerlingen kennis met de dramaturgie en opbouw van een 
voorstelling en oefenen ze zich in het analytische en synthetisch inzicht. 
De snelle afwisseling in het programma en de snelle opeenvolging van de programmaonderdelen maken dat de 
leerlingen  praktisch en veel moeten handelen. Via het doen maakt de leerling zich zo een methodische 
werkwijze eigen.   
De verschillende taken in het productieproces  geven  de leerlingen  een groot verantwoordelijkheidsgevoel  en 
doorzettingsvermogen om steeds het einddoel te halen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het schrijven van een werkstuk en recensies van theatervoorstellingen (Nederlands) 
Inzicht in de dramaturgie van een toneelstuk (plot van een verhaal, talen) 
Muzikaliteit (dans en muziek) 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
In de schrijfwijzer van het werkstuk theatergeschiedenis  worden verschillende  inhouden aangeboden: 
 
De th 1 th 2 leerlingen gaan  in hun werkstuk vooral in op de  praktische verschillen  en feiten in  een  
afzonderlijke periode uit de theatergeschiedenis geven inzicht over de  theaterstijl die daar bij hoort. 
 
De havo /vwo leerlingen moeten  zich meer verdiepen in de historische achtergrond en samenhang met 
verschillende perioden/stijlen in de theatergeschiedenis. 
 
 
 
 
 

DANS 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 
1]Eigen vaardigheden worden ingezet voor de eigen creatie van een dans. 
2]Analyse wordt geoefend  
3]Reflectie wordt getraind 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
1]Zelfrespect/ plezier 
2]Zicht en bewustzijn krijgen van je eigen en andermans mogelijkheden. 
3]Bewegingsplezier ook laten zien, expressief durven zijn!  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 
Leraar geeft iedere les opwarming en aantal basis bewegingen waarmee de leerlingen eerst in kleinere groepen 
aan hun dans werken. Uiteindelijk wordt er een geheel van gemaakt dor de docent. Ieder les wordt afgerond 
met een presentatie en reflectie op die presentatie. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Doel zetten, en planning leren maken. 
Zicht krijgen op dans/bewegingsprocessen 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Merendeel presentaties, maar ook twee werkstukken en een schriftelijke toets. 
Dansvaardigheid, inzet, autonomie, expressie, plezier, zijn factoren die meetellen in de beoordeling van de 
dans. 
Aanwezigheid en inzet zijn bij dit sociale vak, basis gegevens. 
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MUZIEK 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

De leerlingen in de tiende klas worden zich bewust van hun eigenheid en de eigenheid van anderen. Het 
gezamenlijk musiceren en het ontdekken van elkaars muzikale en sociale rol daarbinnen worden steeds 
helderder. Eigen keuze van instrument of het te spelen liedje zijn belangrijk bij de motivatie van de tiende 
klasser. Er wordt veel praktisch gewerkt. Het muziek maken gaat in eerste instantie om het luisteren naar het 
gevoel en het ontdekken van het belang van deze uitingsvorm. Improvisatie is hierbij dus een zeer belangrijk 
onderdeel. Vervolgens wordt er geluisterd met de oren en komen muzikale structuren en ook wetmatigheden 
aan de oppervlakte. Na het doen, komt de analyse. De leerlingen krijgen inzicht in de theorie en kunnen muziek 
meer en meer ontleden en benoemen. Zo kunnen zij zelfstandig aan de slag met het schrijven van muziek en 
het vormgeven van eigen muzikale ideeën. De leerlingen zijn nieuwsgierig en leergierig. De kennismaking met 
gitaar en piano verbreden de mogelijkheden voor deze uiting. Het analytisch denken is steeds meer aan de 
orde bij alle onderdelen in de lessen. Naast de te behandelen muziektheorie draagt ook het kijken naar eigen 
kunnen een belangrijk onderdeel. Het onderdeel reflectie leert de leerlingen elkaar en zichzelf te beoordelen 
op allerlei gebieden, als het doorlopen proces bij het repeteren, het muzikale resultaat, de werkwijze en ook 
sociale elementen. Het concertbezoek leert hen kritisch kijken en luisteren en tevens inspireren.  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

o Muziektheorie. Het theoretische gedeelte betreft de basis van de muziektheorie:  majeur en mineur 
toonladders kunnen horen en uitschrijven, intervallen, ritmische scholing, trappen (I-VI-IV-V-I) en 
akkoordenleer en akkoordenschema’s komen aan bod.  

o Improvisatie. De leerlingen leren improviseren en maken een groepscompositie. Ieder kiest een 
instrument en vervolgens wordt er gezamenlijk gespeeld tot er een muzikale structuur ontstaat. Door 
oefening en herhaling ontstaat er een eigen creatie, die vervolgens wordt opgenomen, beluisterd en 
besproken.  

o Arrangeren/Componeren. Leerlingen kiezen een bestaand liedje uit, studeren dit in en voeren het uit. 
Hierbij wordt er gewerkt in 2- of 3-tallen. Daarnaast maken zij, eveneens in kleine groepjes eigen 
composities; ook deze worden gepresenteerd. Van elk liedje dat ze componeren, arrangeren en 
uitvoeren, wordt altijd een akkoordenschema gemaakt, en waar mogelijk de melodie opgeschreven. 

o Gitaar en piano. De leerlingen leren verschillende instrumenten kennen en bespelen. In dit jaar zijn 
dat, naast het instrument dat ze eventueel zelf al bespelen, gitaar en piano. De geleerde theorie komt 
terug in het bespelen van de instrumenten; akkoordvorming wordt nu praktisch toegepast. Er worden 
eenvoudige akkoordenschema’s ingestudeerd; dit vergemakkelijkt het schrijven van muziek en tevens 
leren zij zo zichzelf en anderen te begeleiden.  

o Concertbezoek. Elke leerling bezoekt een concert naar keuze en maakt hiervan, aan de hand van een 
door de docent uitgereikt vragenformulier, een verslag. Het observeren, kritisch luisteren, beoordelen 
en het zich laten inspireren worden hierdoor gestimuleerd. 

o Reflectie is, net als in de andere leerjaren een belangrijk onderdeel. Er wordt teruggekeken op het 
leer- en werkproces, en het eindresultaat van de opdrachten wordt gezamenlijk gepresenteerd en 
beoordeeld. 

o Eindpresentatie. Uiteindelijk wordt er naar een eindpresentatie toegewerkt die gezamenlijk wordt 
uitgevoerd voor publiek. Er wordt eerst een plan gemaakt voor wat betreft het thema, de vorm en de 
te gebruiken instrumenten en vervolgens werken de leerlingen gezamenlijk aan de compositie en de 
vormgeving van het stuk.  

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerlingen hebben allen met eigen beweegredenen voor het vak muziek gekozen, hebben daarin een 
verschillende achtergrond en vormen daardoor een zeer diverse groep. In de tiende gaan ze voornamelijk als 
groep tewerk en leren d.m.v. verschillende praktische opdrachten samenwerken. Beleving, aftasten en 
ontdekken van sociale en muzikale structuren staan in deze lessen centraal. De focus ligt nog niet echt in een 
bepaalde richting, ook wordt er in het spel vaak gewisseld van instrumenten. Hierdoor krijgen de leerlingen de 
ruimte hun eigen kwaliteiten en interesses te ontdekken en tevens die van de anderen in de groep. Ze geven 
elkaar vaak tips over de vordering van het werk van de ander. De muziektheorie geeft hen een stevige basis 
aan kennis mee, waardoor ze snel inzicht krijgen in hoe instrumenten werken en er mee uit de voeten kunnen.  
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Er wordt veel ingespeeld op wat de leerlingen aan eigen muzikale interesses meenemen, bijvoorbeeld door de 
opdracht een bestaand liedje naar keuze te veranderen en uit te voeren. Het improviseren in de groep laat ze 
ontdekken hoe muzikale creaties ontstaan en maakt dat ze steeds meer gaan luisteren naar nieuwe, 
onbekende klanken. Ook leren zij structuur en het geleerde even los te laten en alleen op het gevoel en het 
gehoor af te gaan. Bij het maken van eigen composities komen ze zichzelf tegen. Ze leren zich open te stellen 
voor inspiratie, krijgen inzicht in hun manier van werken en leren zich zelfstandig op muzikaal gebied te 
ontwikkelen. Alles wat ze maken wordt ook uitgevoerd, dit spoort hen aan creatief om te gaan met hun kunnen 
op de instrumenten.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

� Muziektheorie: De theorie wordt klassikaal behandeld, met muzikale voorbeelden en meteen 
gekoppeld aan de praktische opdrachten. Zo moeten de leerlingen de liedjes die ze maken theoretisch 
analyseren en uitschrijven. Er wordt gebruik gemaakt van de piano om de opbouw van toonladders en 
akkoorden te verhelderen. Naast de uitleg en het toepassen, wordt het gehoor getraind door te 
luisteren naar intervallen en akkoorden.  

� Improvisatie: Hierbij wordt gezamenlijk gemusiceerd, waarbij iedereen afgaat op zijn gehoor. Er wordt 
van te voren vrijwel niets afgesproken. Iemand begint te spelen, en de anderen vallen in zodra ze een 
idee Tijdens het spelen zoeken ze naar vorm en naar wat precies hun individueel aandeel in het geheel 
kan zijn. Tussendoor worden er geluidsopnames gemaakt en besproken. Zo krijgt ieder duidelijk zicht 
op het resultaat. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over het geraamte van het ontstane stuk, 
zoals lengte en volgorde, waarbinnen nog steeds vrijheid bestaat voor bijvoorbeeld solo’s en 
wisselingen van dynamiek. Na de afspraken wordt het stuk verder uitgewerkt en herhaaldelijk 
doorgespeeld; het eindresultaat wordt wederom opgenomen. 

� Arr/Comp: De kleine groepjes worden willekeurig samengesteld en gewisseld per onderdeel. Zo 
werken de leerlingen telkens met anderen samen. Vervolgens gaat elk groepje zelfstandig aan de slag 
met de door de docent uitgereikte opdracht. Hierin staat uitgelegd wat er verwacht wordt van het te 
schrijven of te arrangeren liedje. Er wordt gelet op opbouw, gebruik van akkoorden en melodie, en 
tekstbeleving. De docent is wel aanwezig om te helpen bij het schrijfproces of bij eventuele 
problemen. Aan het eind van elke les worden de vorderingen gepresenteerd en geven de leerlingen 
elkaar tips waar de groepjes mee aan de slag kunnen.  

� Gitaar en Piano: De akkoordenleer wordt nu heel gericht toegepast door het schrijven van een liedje, 
bestaande uit akkoorden, melodie en tekst, wat de leerlingen uitvoeren op zowel piano als gitaar. Dit 
is een individueel proces, waarbij de leerlingen zelf bepalen welke akkoorden ze gebruiken en hoe het 
schrijfproces eruit ziet. Een enkeling begint met het bepalen van de akkoorden, een ander begint met 
spelen en stelt d.m.v. improvisatie het schema samen. De opdracht staat geheel los van stijl, 
bovendien kan de uitvoering van hetzelfde lied op de piano anders uitpakken dan bij gebruik van 
gitaar. Ook bij dit onderdeel geven de leerlingen elkaar tussendoor tips over wat er nog verbeterd kan 
worden aan het liedje.  

 
Eindpresentatie: De docent reikt een handleiding uit voor het stuk en legt een aantal thema’s voor waaruit de 
leerlingen kunnen kiezen. Er wordt gezamenlijk gebrainstormd, waarna er een taakverdeling plaatsvindt, 
betreffende de compositie, het verzorgen van de instrumenten, verdere (technische) benodigdheden etc. Dan 
gaat ieder met zijn taak aan de slag, individueel en gezamenlijk. De docent stuurt dit proces. Vervolgens wordt 
er gerepeteerd en geschaafd, tot aan de uitvoering 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Bij praktische opdrachten, als presentaties en samenspel, beoordelen de leerlingen elkaar en wordt er 
gezamenlijk geëvalueerd. De docent stuurt dit proces, stelt vragen en geeft de eindbeoordeling. De leerlingen 
worden beoordeeld op muzikaliteit, samenwerking, en initiatief. Ook maken de leerlingen a.h.v. een door de 
docent uitgereikt vragenformulier, een reflectieverslag van de praktische opdrachten. Hierin beschrijven ze hun 
werkproces en hun kijk op het resultaat. De kennis van de theorie wordt getoetst d.m.v. een schriftelijke toets 
en enkel door de docent beoordeeld. Dit weegt minder zwaar dan het praktische deel en is dan ook 
voornamelijk ondersteunend. 
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FOTOGRAFIE 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

De leerlingen leren kijken naar alledaags beelden en voornamelijk het interpreteren en vertalen in een foto, zo 
dat de genomen foto iets speciaals wordt. 
 Zij leren wat een goed compositie is en wat de vormgevingselementen van een foto zijn. Leerlingen nemen 
foto’s naar de opdrachten met als uitgangspunt van de volgende begrippen: 
Contrast van licht en donker; kleurencontrast met contrasterende kleuren; contrast in toon; 
Oppervlaktecontrast; veelheden; stillevens; composities; 
Dit leerproces is het uitgangspunt voor de volgende onderwerpen die leerlingen kunnen kiezen. De opdrachten 
gaan nu over om een serie foto’s te maken met het zelfde onderwerp. 
Themas: 
1. Rotterdam 

• Rotterdam maakt schoon 

• Rotterdam bouwt 

• Rotterdam van boven 

• Schoonheid van de stad 
2.Serie  

• Etalages 

• Graffiti 

• Alarminstallatie 

• Duren 

• Deurbellen 

• Openingstijden  
3. Vervaal en nieuw  leven 

• Sloop en nieuwbouw 

• Kiemende planten en dode planten 

• Afval op straat en nieuw producten 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Uitgangspunt is de essentiële begrippen en vorm elementen in de fotografie te leren kennen. Door hun 
analytische en synthetisch groter worden vermogen leren zij met behulp van deze opdrachten een 
methodische werkwijze.  
Hun waarnemingen van hun (sociale) omgeving vergroot en hun ontmoetingen met de buitenwereld neemt 
toe, zo dat zij hun blik door de camera een nuanceerde oordeelsvermogen kunnen toepassen en zij kwalitatief 
goede foto’s maken. Er wordt meer met verschillende begrippen gewerkt om dat bij hun een nuancering in hun 
gevoelsleven plaatsvindt.   

 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Het discriminerende vermogen ligt in de individuele begeleiding van elke leerling door de docent. De 
thematische opdrachten kunnen de leerlingen zelf kiezen. In deze opdrachten zitten niveauverschillen in. De 
keuze, hoeveelheden en inspanningen van het maken van de foto’s geeft de leerling ruimte om zich op hun 
eigen niveau te ontwikkelen.  

 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Vakoverstijgende gebieden zijn: 
Kunstgeschiedenis – fotografen en hun werken 
Wiskunde – methodisch werken; 
Aardrijkskunde – verkennen van de omgeving; 
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TOETSING VAN DE LESSEN 

Via een schriftelijke toetsing van de begrippen.  
Via het beoordelen van de foto’s van medeleerlingen in een schriftelijke vorm en het toepassen van de 
begrippen.  
Via de gemakte foto’s: 
Hoeveelheid; het zien van een interessant beeld. 
Manier van het interpreteren van het beeld, compositie, proces, 
Elk opdracht wordt op zich zelf beoordeeld 
De foto serie wordt op zich zelf beoordeeld 
Uit deze beoordeling ontstaat een gemiddeld cijfer.  
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
 

Karakteristieke ontwikkeling 

De leerlingen leren hun houding te bepalen in een voor hen totaal nieuwe omgeving, te werken en zich aan te 
passen binnen een bepaald team. Ze leren zich in te leven in en zich een mening te vormen over mensen en 
onderlinge verhoudingen in een werksituatie. 
 

INHOUD VAN DE STAGE 

In het leerplan van de 10
e
 klas is een 14-daagse maatschappelijke stage opgenomen.  

In aansluiting op de ontwikkelingsstof in de lessen maatschappijleer en economie en de winkelstage in het 
voorgaande leerjaar, zoeken de leerlingen een stageplaats binnen het brede maatschappelijke middenveld: een 
zorginstelling, een dienstverlenende, of onderwijsinstelling. Het is ook mogelijk een plek in een sociale 
instelling in het buitenland te zoeken. 
De stage maakt deel uit van de ontwikkelingsstof in de lessen maatschappijleer en economie. De leerling toetst 
de leerstof van het maatschappelijk leven en het economisch leven aan de praktijk. De stelopdrachten en de 
spreekbeurten die hiermee verbonden zijn worden uitgebreid beoefend. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

De leerling in de leeftijd van 15/16 jaar begint een zekere objectiviteit ten opzichte van de omgeving te 
ontwikkelen. Binnen- en buitenwereld raken meer op elkaar afgestemd. In het sociale leven ontstaat 
bewustzijn van het eigene van zichzelf en de anderen in de peergroep. De leerling krijgt vanuit de praktijk meer 
zicht op het brede maatschappelijke middenveld. 
 
WERKWIZJE 

Zowel VMBO- als HAVO-VWO leerlingen in het 10
e
 leerjaar zoeken zelfstandig een stageadres binnen een zorg-, 

dienst-  of onderwijsinstelling.  
Zij krijgen niveau gerelateerde opdrachten mee; zij verwoorden hun bevindingen in een uitgebreid verslag. Hun 
handelen en functioneren op de werkvloer zowel als het verslag en de presentatie worden door de werkgever 
en door de stagementor op school gedifferentieerd, dus op VMBO- en Havo/Vwo niveau beoordeeld.  
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN  

De stages vinden hun voorbereiding binnen de lessen maatschappijleer en economie. Diverse sociale aspecten 
en economische terminologie waarmee de leerling in de praktijk in aanraking komt, worden uitgelegd en 
bestudeerd. 
 
TOETSING VAN DE STAGE 
Evaluatie en beoordeling vinden plaats aan de hand van  
a. de beoordeling van de werkgever, 
b. de beoordeling ter plaatse van de bezoekende leerkracht, 
c. de beoordeling van het gemaakte verslag 
d. de beoordeling van de presentatie in de klas. 
Bij deze beoordelingen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het cognitieve niveau van de leerling, 
cq. vmbo-th, dan wel havo-vwo.  
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Klas 11         
 

OVERZICHT 
 

Perioden Aantal 

weken 
Thema’s 

Nederlands 1 3 Moderne literatuur  

Nederlands 2 3 Discussie en Debat 

Nederlands 3 3 Parcival en het graalverhaal. De 
persoonlijke zoektocht 

Economie 3 Globalisering 

Mens en Maatschappij / 
aardrijkskunde  

3 Ontwikkeling en milieu 

Maatschappijleer/Geschiedenis  3 Totalitaire systemen 

Culturele Kunstzinnige vorming  3 Romantiek en Realisme 

Cultureel Kunstzinnige vorming  3 Massacultuur en media 

Wiskunde 3 Projectieve meetkunde 

Biologie 3 Celleer en erfelijkheid 

Natuurkunde 3 Elektriciteit en magnetisme 

Alg Natuurwetenschappen  3 Kosmologie / Astronomie 

Alg Natuurwetenschappen  3 Scheikunde: elementen 

 

 

 

Vaklessen Aantal lesuren 

per week 

Thema’s 

Nederlands 2  

Engels 3  

Duits 3  

Frans 3  

Geschiedenis 3  

Aardrijkskunde 3  

Economie 3  

Wiskunde A of B 3  

Natuurkunde  3 Voor natuurprofiel 

Scheikunde  3 Voor natuurprofiel 

Biologie 3  

Lichamelijke opvoeding 2  

Koorzang 2  

Kunstvak: Beeldende vorming 4  

Kunstvak: Drama 4  

Kunstvak: Dans 4  

Kunstvak: Muziek 4  

Klassenuren / vensteruur 1  

 
 
 

Projecten Aantal uren Thema 

Profielwerkstuk Twee volle weken en 
lesvrij 

Keuze leerling 

Presentatie profielwerkstukken Op meerdere avonden Voor leerlingen en ouders 
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KARAKTERISTIEKEN ONTWIKKELING 
 
Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen ‘mijn wereld’ (binnenwereld) en ‘de wereld’ (buitenwereld) 
Leerlingen gaan standpunten innemen, die soms heftig worden verdedigd en ook snel weer kunnen worden 
losgelaten. Karakteristiek is het wegen van eigen en andermans opvattingen, normen en waarden. Daarmee 
wordt het eigen oordeelsvermogen geoefend en verder ontwikkeld.  Het zelfbewustzijn groeit en er ontstaat 
gevoel voor de eigen biografie, de innerlijke motivatie wordt sterker, idealen worden zichtbaar. Het ervaren 
van grenzen en eigen beperkingen waarmee je moet leren omgaan, kan aanvankelijk gevoelens van onmacht 
geven. De leerling moet daarin een eigen weg vinden. Het gegroeide oordeelsvermogen maakt inzicht en 
keuzes mogelijk.  
 
Als de motivatie aanwezig is kan de leerling systematisch en methodisch werken.   
 

- Stellingname. 
- Duidelijke keuzen maken. 
- Maatschappijkritiek. 
- Individualiseringsproces. 
- Sterker luisteren en inleven. 
- Behoefte aan diepgang. 
- (Eigen) toekomst. 
- Ik en de wereld. 
- Moreel oordeel. 
- Persoonlijke vragen. 
- Zelfreflectie en feedback geven 
- Engagement. 
-     Initiatief tot nieuwe projecten en verbetering 
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PERIODEN  KLAS 11 
 

 

NEDERLANDS 
 

Periode: Moderne literatuur  
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

• Verhaalanalyse. 

• Persoonlijke leeservaringen kunnen verwoorden mede ten behoeve van de leesautobiografie in een 
beargumenteerd verslag. Hierbij dient de leerling adequate tekstbenaderingswijzen te hanteren; hij dient 
relevante achtergrondinformatie verzameld en geselecteerd te hebben. Dit ten dienste van de 
beschrijving, verdieping en evaluatie van de persoonlijke leeservaring; 

• Mondelinge voordracht en een schriftelijk werkstuk naar aanleiding van een of meer literaire werken; bijv. 
een vergelijking van thema’s uit de literatuur; een oeuvre bespreking van een auteur; een bespreking van 
de ontwikkeling van een schrijver; 

• Tekstbenaderingswijzen ten opzichte van verschillende stromingen, historische context en opvattingen van 
auteurs (voortzetting leerstof klas 9 en 10); 

• Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; 

• Recensies maken, lezen en beoordelen; 

• Na voltooiing leesdossier (in de examenklas) volgt toetsing van de literaire begrippen  en de literaire 
ontwikkeling aan de hand van het leesdossier.   

• Actuele literaire werken lezen (van na 1945), weten wat er nu leeft in het land der letteren. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• Tekstinzicht; 

• Leren ideeën op de grond te zetten door middel van argumentatie en voorbeelden; 

• Nuancering van uitdrukkingsvaardigheden; 

• Verantwoordelijkheid leren dragen; 

• Morele oordeelsvorming; 

• Genuanceerd leren oordelen vanuit verschillende gezichtspunten; 
Inlevingsvermogen ontwikkelen. 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Verhalen lezen, interpreteren en analyseren; 

• Schrijfopdrachten; 

• Presentaties 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Doorlopende literatuurperiodes. Spanning & humor, Verlichting & Romantiek, poëzie, middeleeuwse 
letterkunde; 

Interactie met andere levende talen; 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
SE1 Verhaalanalyse toets 
SE 2 Presentatie 
HD Schrift 
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NEDERLANDS 
 

Periode: discussie en debat 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In een discussie/debat kunnen participeren. De discussie kan betrekking hebben op de drie fasen die bij 
besluitvormingsprocessen in groepen een rol spelen, namelijk: beeldvorming, oordeelsvorming en 
besluitvorming.  
De discussie kan het karakter hebben van een groepsdiscussie, een debat of een combinatie van beide. Bij een 
groepsdiscussie ligt de nadruk meer op coöperatie, bij een debat meer op verdedigen, dan wel bestrijden van 
een bepaald standpunt. 

• Discussie (en debat); 

• Stimuleren en bewustmaken van meningsvorming. 

• Herkennen en toepassen van typen redeneringen. 

• Argumenteren. 

• Bepalen van een standpunt. 

• Voeren van een dialoog. 

• Beoordelen van een betoog. 

• Objectieve informatie, eigen mening; 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• Leren ideeën op de grond te zetten door middel van argumentatie en voorbeelden; 

• Nuancering van uitdrukkingsvaardigheden; 

• Verantwoordelijkheid leren dragen; 

• Morele oordeelsvorming; 

• Genuanceerd leren oordelen vanuit verschillende gezichtspunten; 

• Verschillende rollen in een discussie vervullen (voorzitter, voorstander, tegenstander, notulist, observant); 

• Verslag maken van een discussie; 

• Samen tot een conclusie komen; 

• Leren luisteren; 

• Inlevingsvermogen ontwikkelen; 
 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Krant in de klas; 

• Deelopdrachten: stelling formuleren, argumenten bedenken; 

• Groepsdiscussie; 

• Klassikale discussie; 

• Betoog voor de klas; 
Schriftelijke opdrachten. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Alle lessen waarin gediscussieerd wordt; 

• Vensteruur. 
 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

• Discussieverslag. 

• Groepsdiscussie 

• Betoog presenteren 
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NEDERLANDS 
 

Periode: Parcival 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Het Parcivalverhaal horen en verwerken in biografische opdrachten. 
 
PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 

• Leren ideeën op de grond te zetten door middel van argumentatie en voorbeelden; 

• Nuancering van uitdrukkingsvaardigheden; 

• Verantwoordelijkheid leren dragen; 

• Morele oordeelsvorming; 

• Genuanceerd leren oordelen vanuit verschillende gezichtspunten; 

• Antwoorden zoeken op morele dilemma  (goed en kwaad; lot en noodlot); 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Spreken met het gevoel verbonden; 

• biografische opdrachten in groepjes; 

• eigen ervaringen vertellen in de klas in periode Parcival; 

• schrijfopdrachten; 

• tekenopdrachten; 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Biografie- en kunstreis; 

• Biografieperiode; 

• Vensteruur. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

• Het periodeschrift; 

• De eindopdracht (een opdracht naar keuze. Bijvoorbeeld: een film maken, een kunstwerk maken, een 
muziekstuk componeren, herschrijven in dichtvorm, een collage maken). 
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ECONOMIE 
 

Periode: Globalisering 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
De periode behandelt langs de steeds kleiner wordende wereld vanuit economisch perspectief het begrip 
globalisering. Steeds meer weten we van elkaar, steeds meer staan we in verbinding en steeds makkelijker 
komen we op plaatsen van de wereld. Dat betekent dat wij niet alleen kunnen zien wat er aan de andere kant 
van de wereld gebeurt, ook houdt het in dat crises steeds minder op één plaats te lokaliseren is. De verschillen 
in de wereld worden besproken, het verschil tussen de kapitalisten en Keynes (voort gaan waarmee met de 
tiende klas is begonnen) en de huidige crisissen (voedsel en financiële crisis) die zich in de wereld voordoen 
krijgen aandacht. De nadelen en de voordelen van globalisering worden gekoppeld naar het eigen leven en er 
wordt nagedacht over de eigen rol hierin. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De elfde klasser kijkt steeds verder om zich heen. De horizon wordt nog verder verbreed, waarbij de periode 
aansluit. Het boeit de elfde klasser om de verschillen in de wereld te constateren en op verschillende manieren 
te verklaren. Doordat de elfde klasser meer afstand kan nemen tot zijn eigen handelen, kan ook zijn eigen 
gedrag kritische worden bekeken.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Klassikaal, in groepjes en individueel. Door middel van de website economie.vszh.nl worden alle bronnen, 
artikelen en lesaantekeningen gecommuniceerd. Op stellingen wordt via de site gereageerd en besproken in de 
volgende periode ochtend, artikelen met opdrachten worden in een reader aangeboden en filmclipjes van de 
site moeten worden verwerkt in het periodeschrift.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

- Sociaal culturele verschillen 
- Maatschappijleer / ontwikkeling en milieu 
- Geschiedenis 
- Aardrijkskunde / ontwikkeling en milieu 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het periodeschrift is de basis van deze periode. Het is een verslag van de bronnenstudie die in deze periode is 
gemaakt. Aan het eind van de periode is er een eindtoets, wat uit een toets of een opdracht kan bestaan.  
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AARDRIJKSKUNDE 
 

Periode: Ontwikkelingsproblematiek en milieu 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de periode Ontwikkelingsproblematiek staan twee thema’s centraal. In de eerste helft van de periode staat 
ontwikkelingssamenwerking centraal. De leerlingen vormen zich een beeld van het begrip ‘’ontwikkelingsland’’ 
en de problematiek die zich in deze landen voordoet. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het 
consumptiepatroon van de Westerse wereld ten opzichte van de Derde Wereld, en staat de vraag centraal wat 
de Westerse landen kunnen doen om de situatie in de Derde Wereld te verbeteren 
In het tweede deel van de periode staat milieuproblematiek centraal. Aandacht wordt besteed aan de vraag 
welke gevolgen ons consumptiepatroon heeft op het milieu, en hoe de vergrote CO2 uitstoot onze directe 
omgeving beïnvloedt. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Een belangrijk aspect aan deze periode is een stukje bewustwording en meningsvorming. Leerlingen gaan zich 
realiseren welke invloed hun consumptiepatroon heeft op de rest van de wereld, en gaan standpunten 
innemen ten opzichte van deze problematiek. De leerlingen werken veel zelfstandig, en worden aangespoord 
om zelf na te denken en te onderzoeken. De meningsvorming en de discussie die daaruit volgt, sluit goed aan 
bij de leeftijdsfase. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de eerste week van de periode oriënteren de leerlingen zich op het gebied van ontwikkelingsproblematiek 
en vormen zij zich een mening op dit gebied. Door zijn/haar mondiale voetafdruk uit te rekenen wordt de 
leerling bewust van de eigen impact op de wereld. In de lessen die volgen doen de leerlingen onderzoek naar 
politieke standpunten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelen ze op dit gebied een 
eigen mening door een eigen belangengroep of partij op te richten. 
In de tweede week wordt een rollenspel gespeeld. Er wordt een casus gepresenteerd in de vorm van een 
dilemma waar belangenverstrengeling plaatsvindt. Elke deelnemer of groep deelnemers krijgen hierin een rol 
met eigen belangen. Deze belangen moeten de deelnemers zo goed mogelijk zien te behartigen binnen de 
regels van het spel. De deelnemers leven zich in, zoeken extra informatie, communiceren met de andere rollen 
en stellen eigen standpunten op. De leerlingen houden over hun vorderingen een logboek bij. Een deel van de 
groep brengt bovendien elke dag een krant uit waarin de vorderingen van het spel worden bijgehouden.  
Aan het eind van het spel vindt er een presentatie en debat plaats waarbij ieders standpunten duidelijk 
worden, waarna een deelnemer of de hele groep een conclusie trekt. Het proces en de conclusie worden 
geëvalueerd.  
 

In de derde week wordt een fragment van de documentairefilm van Al Gore ‘’An Inconvenient Truth’’ getoond. 
De leerlingen vormen zich hierover een mening. De visie van Al Gore wordt tegenover een andere visie op de 
milieuproblematiek gezet, en de leerlingen wegen af welke visie het best bij die van hen aansluit. Het thema 
wordt afgesloten met een debat in de klas. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen dienen alle opdrachten zorgvuldig in hun schrift uit te werken, en dit als een verslag van de 
gehele periode in te leveren. Dit verslag is examenrelevant. 
De periode wordt afgesloten met een toets, waarin voornamelijk het onderbouwen en beargumenteren van de 
eigen mening centraal staat. De toets is examenrelevant. 
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MENS EN MAATSCHAPPIJ 
 

Periode:  Ontwikkelingssamenwerking en milieu 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
In de periode Ontwikkelingsproblematiek staan twee thema’s centraal: Milieu en Ontwikkelingssamenwerking. 
In de eerste week van de periode staat milieuproblematiek centraal. Aandacht wordt besteed aan de vraag 
welke gevolgen ons consumptiepatroon heeft op het milieu, en hoe de vergrote CO2 uitstoot onze directe 
omgeving beïnvloedt.  
In de tweede week staan ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking centraal. De leerlingen 
vormen zich een beeld van het begrip ''ontwikkelingsland'' en de problematiek die zich in deze landen 
voordoet. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het consumptiepatroon van de Westerse wereld ten 
opzichte van de Derde Wereld, en staat de vraag centraal wat de Westerse landen kunnen doen om de situatie 
in de Derde Wereld te verbeteren 
In het tweede deel van de periode staat  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Een belangrijk aspect aan deze periode is een stukje bewustwording en meningsvorming. Leerlingen gaan zich 
realiseren welke invloed hun consumptiepatroon heeft op de rest van de wereld, en gaan standpunten 
innemen ten opzichte van deze problematiek. De meningsvorming en de discussie die daaruit volgt sluit goed 
aan bij de leeftijdsfase. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De eerste week 

In de eerste les van de periode wordt het verschijnsel milieuproblematiek geïntroduceerd. Met een fragment 
van de documentaire Earth wordt de schoonheid en de diversiteit van de verschillende klimaten op aarde 
getoond, waarna het romantische beeld ruw wordt verstoord door de harde ‘’waarheid’’: Aansluitend wordt 
een fragment van de documentairefilm van Al Gore ''An Inconvenient Truth'' getoond. De leerlingen vormen 
zich hierover een mening. De visie van Al Gore wordt tegenover andere visies op de milieuproblematiek en 
mogelijke oplossingen gezet, en de leerlingen doen een onderzoek naar Trees For Travel en Cradle to Cradle. Er 
wordt een documentaire bekeken waarin de kritische kant van het planten van nieuwe bomen in 
ontwikkelingslanden aan worden belicht. Door zijn/haar mondiale voetafdruk uit te rekenen wordt de leerling 
bewust van de eigen impact op de wereld. De leerlingen gaan via zoekopdrachten op internet onderzoek doen 
naar al dan niet effectieve manieren om het milieu te sparen. Vervolgens wegen af welke visie het best bij die 
van hen aansluit.  
 

De tweede week 

In de tweede week van de periode oriënteren de leerlingen zich op het gebied van ontwikkelingsproblematiek 
en vormen zij zich een mening op dit gebied. Er wordt door de leerlingen met behulp van een atlasopdracht 
onderzoek gedaan naar landen die lijden aan een ernstig voedseltekort. Doormiddel van een debat in kleine 
groepjes worden een aantal stellingen aan de kaak gesteld en vormen de leerlingen een eigen mening over 
ontwikkelingshulp. Door verschillende actuele artikelen te lezen en kritisch te beoordelen verdiepen de 
leerlingen hun kennis en hun eigen visie op dit gebied. In de lessen die volgen doen de leerlingen onderzoek 
naar standpunten van politieke partijen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelen ze 
eigen op dit gebied een eigen mening door een eigen belangengroep of partij op te richten. 
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De derde week 

In de derde week wordt een rollenspel gespeeld. Er wordt een casus gepresenteerd in de vorm van een 
dilemma waar belangenverstrengeling plaatsvindt. Elke deelnemer of groep deelnemers krijgen hierin een rol 
met eigen belangen. Deze belangen moeten de deelnemers zo goed mogelijk zien te behartigen binnen de 
regels van het spel. De deelnemers leven zich in, zoeken extra informatie, communiceren met de andere rollen 
en stellen eigen standpunten op. De leerlingen houden over hun vorderingen een logboek bij. Aan het eind van 
het spel vindt er een presentatie en debat plaats waarbij ieders standpunten duidelijk worden, waarna een 
deelnemer of de hele groep een conclusie trekt. Het proces en de conclusie worden geëvalueerd. Het schrift en 
het verslag van het rollenspel worden aan het eind van deze week ingeleverd.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het eerste gedeelte van de periode: milieu hangt samen met de aardrijkskundeperiode in de 10
e
 klas: weer en 

klimaat. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het niveau van de leerlingen wordt getoetst aan de hand van twee examenopdrachten, waarvan de weging per 
niveau verschilt: 
 

- De leerlingen dienen alle opdrachten zorgvuldig in hun schrift uit te werken, en dit als een verslag van 
de gehele periode in te leveren. Dit schrift is examenrelevant. 

- De leerlingen maken een verslag van het rollenspel in week 3. Hierin verwerken ze een verslag van hun 
activiteiten per dag (logboek). Ze verwerken de standpunten van hun rol in het verslag, en beoordelen 
andermans presentaties. Het verslag wordt afgesloten met een evaluatie van het rollenspel. 

 
 
 
 
 

MENS EN MAATSCHAPPIJ 
 

Periode:  Totalitaire systemen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de loop van de 20e eeuw ontstonden er enkele dictaturen verspreid over de wereld, die grote invloed 
hebben gehad op de geschiedenis. We beginnen dit thema met het fascisme in Italië. Het nazi-Duitsland van 
Hitler komt uitgebreid aan de orde, gevolgd door het communisme in Rusland onder Lenin en Stalin, om af te 
sluiten met totalitaire systemen in Azië zoals China onder Mao en Noord-Korea onder Kim Jong Il. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De periode Totalitaire Systemen spreekt leerlingen in de 11

e
 klas aan omdat ze zich juist in deze levensfase 

steeds meer bewust worden van de wereld om hun directe omgeving heen. Het nieuws en de actualiteit 
spreken hen aan, en hier ontwikkelen ze dan ook vaak een kritisch oordeel over. De inhoud van deze periode is 
nog altijd actueel, omdat ook tegenwoordig in veel landen het bestuur niet zuiver op de graat is. De 
onrechtvaardigheid die in veel totalitaire systemen aan de orde was of is grijpt de leerling aan, en zet aan tot 
een kritische kijk op de maatschappij en gevoerde politiek. Het is dan ook belangrijk de leerling zich te laten 
inleven en zich daardoor te laten binden aan het onderwerp. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In deze periode worden verschillende dictaturen vergeleken. Er wordt gebruik gemaakt van een reader bij het 
overdragen en leren van de stof voor de toets. De lessen zullen over het algemeen worden ingeleid met een 
plenair college of onderwijsleergesprek. Naast opdrachten uit de reader over de stof zullen met name 
inleefopdrachten een belangrijke rol spelen, en zal de klas in discussie treden over politieke ideologieën. Ook 
wordt er regelmatig gebruik gemaakt van beeldmateriaal (documentaire, filmmateriaal en spotprenten) om de 
sfeer en invloed van het regime bij de leerling voelbaar te maken.  
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Als een rode draad door deze periode loopt de praktische opdracht die wordt uitgevoerd in groepjes van drie. 
Elk groepje krijgt een dictatoriaal regime toegewezen, waar zij in samenwerking drie opdrachten over moeten 
maken. Een leerling van de drie is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden van een korte presentatie in de 
laatste les voor de toets. Een tweede leerling in het groepje is eindverantwoordelijk voor een werkstuk over 
het regime van ca. 3 bladzijden. Het derde lid van het groepje is eindverantwoordelijk voor een 
propagandaposter van het regime. Alle opdrachten dienen aan het eind van de periode klaar te zijn. 
 
De eerste week 

In de eerste les wordt de term totalitaire staat geïntroduceerd, en door middel van een Onderwijsleergesprek 
worden de eigenschappen van een totalitaire staat en dictator vastgesteld. Door een fragment te kijken van de 
film ‘’1984’’ wordt een beeld geschetst van een fictieve totalitaire staat. Dit wordt in de klas besproken. 
In de tweede les komt het fascisme in Italië onder Mussolini aan de orde. Het nationaal-socialisme onder Hitler 
wordt behandeld, en de vergelijking met het Italiaanse fascisme wordt met een opdracht getrokken. Het 
verschijnsel propaganda wordt in een Onderwijsleergesprek behandeld, en de groepjes maken een begin aan 
de eigen propagandaposter. Aan de hand van een groepsopdracht wordt het regime van Hitler verder 
uitgediept, door elk groepje een onderzoek te laten doen en een korte presentatie over een kopstuk uit het 
regime te laten voorbereiden en voordragen. In de laatste les van de week wordt de Jodenvervolging 
behandeld aan de hand van een PowerPoint presentatie met afbeeldingen. Een documentaire over 
vernietigingskamp Auschwitz werpt extra licht op de gruwelen onder het Duitse regime. 
 
De tweede week 

In de tweede week staat het communisme centraal. Aan het begin van de week wordt de Russische Revolutie 
behandeld, en doen de leerlingen op internet onderzoek naar het principe van communisme. Het 
communistische systeem en de planeconomie onder Lenin en Stalin worden plenair behandeld, en het 
ontstaan van de totalitaire staat onder Stalin wordt behandeld. Het ontstaan van het communisme in China 
wordt plenair behandeld, en de leerlingen doen zelf onderzoek naar een aantal opvallende beleidskeuzes door 
Mao. De week wordt afgesloten met het communistische regime in Cambodja onder Pol Pot. Na een plenaire 
uitleg worden enkele fragmenten van de film “The Killing Fields’’ gekeken om de situatie te illustreren.  
 
De derde week 

Aan het begin van de derde week staat de machtsgreep en het bewind van Saddam Hoessein centraal. De 
leerlingen doen zelf onderzoek naar het ontstaan en verloop van de twee Irak-oorlogen, en de verbanden 
ertussen. Aan de hand van een quiz wordt Noord-Korea onder Kim Jong Il geïntroduceerd. Vervolgens wordt 
het regime van Kim Jong Il plenair behandeld, en in het geval dat er tijd over is wordt er een fragment van een 
satirische film over onder andere Kim Jong Il getoond. Dit wordt in de klas besproken. In de laatste les voor de 
toets presenteren de groepjes elk hun dictatuur, en presenteren ze hun poster. De les kan worden gebruikt om 
het werk af te ronden, en tegelijk fungeert als laatste samenvatting voor de toets, aan de hand van de 
presentaties. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Deze periode bevat twee examenrelevante onderdelen 

- De leerlingen maken in groepjes van drie een praktische opdracht over een bepaalde dictatuur. Elk 
groepje krijgt een dictatoriaal regime toegewezen, waar zij in samenwerking drie opdrachten over 
moeten maken. Een leerling van de drie is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden van een korte 
presentatie in de laatste les voor de toets. Een tweede leerling in het groepje is eindverantwoordelijk 
voor een werkstuk over het regime van ca. 3 bladzijden. Het derde lid van het groepje is 
eindverantwoordelijk voor een propagandaposter van het regime. Alle opdrachten dienen aan het 
eind van de periode klaar te zijn. Per groepje moet er dus een werkstuk, een propagandaposter en een 
presentatie worden gemaakt en/of gepresenteerd. 

- De periode wordt afgesloten met een toets. Deze toets is examenrelevant voor maatschappijleer. 
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KUNST ALGEMEEN 

 

Periode: Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19
e
 eeuw; 

En het moderne aan het begin van de 20
e
 eeuw. 

 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Als gevolg van de technische vooruitgang vinden er in de 19

e
 eeuw grote veranderingen plaats die veel invloed 

hebben op de cultuur. We bespreken de reacties en ontwikkelingen op het gebied van architectuur, schilder- 
en beeldhouwkunst, muziek, dans en theater.  
De uitvinding van de fotografie brengt niet alleen een nieuwe manier van waarnemen met zich mee maar ook 
aandacht voor de gewone mens in zijn alledaagse omgeving. Vanuit deze invalshoek komt de overgang naar het 
moderne aan de orde. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De periode is zowel ontwikkelingsstof als voor een deel examenstof. De Romantiek sluit goed aan bij de 
emotionele gevoeligheid en sentimenten van de leerling. Met de ontwikkeling van het afbeelden van de 
zichtbare werkelijkheid naar de abstractie kan de leerling zich veelal minder verbinden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen bekijken afbeeldingen en videofragmenten en luisteren naar muziek. 
De leerlingen lezen teksten en maken hierover vragen en opdrachten. ( Individueel, in tweetallen of in 
groepsverband. 
De leerlingen kiezen een eigen te bestuderen onderwerp. Zij houden hier in tweetallen een presentatie over en 
maken –individueel- een werkstuk.  
De leerlingen noteren lesaantekeningen, vragen en opdrachten in het periodeschrift.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Nederlands - periode Romantiek 
Geschiedenis  
Beeldend   
Muziek 
Dans 
Drama 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Een eindtoets op Havo en VWO niveau. 
De presentaties in tweetallen, het werkstuk individueel. 
Het periodeschrift geeft inzicht in het leerproces van de leerling en de manier waarop de  leerling zich 
individueel met de lesstof heeft verbonden. 
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KUNST ALGEMEEN 

 
PERIODE: MASSACULTUUR IN DE TWEEDE HELFT VAN DE TWINTIGSTE EEUW. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Aan het eind van de 19
e
 eeuw is Parijs de hoofdstad van de westerse cultuur. 

Er is hier sprake van een inspirerende wisselwerking tussen beeldende kunst en amusement. Er wordt 
geëxperimenteerd met het vastleggen van de beweging in de nieuwe media fotografie en film. Ook in de 
beeldende kunst is het waarnemen en visualiseren van de beweging een belangrijk onderwerp. We bespreken 
de ontwikkelingen in film, amusement, muziek en beeldende kunst. De cultuur van het grote publiek, de massa, 
is hierbij het uitgangspunt. Via de uitvinding van de televisie, Pop-art, popmuziek en soaps komen we bij het 
postmodernisme terecht. We verdiepen ons in deze stroming aan de hand van voorbeelden in de beeldende 
kunst, muziek en film. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Deze periode is zowel ontwikkelingsstof als examenstof. De ontwikkeling van de film en het ontstaan van de 
avant-garde in de kunst sluit aan bij de leeftijd. Het verzet tegen de traditie spreekt tot de verbeelding.  
Al lijkt de popmuziek zoals dit in de les wordt besproken alweer gedateerd, de betekenis van de song “My 
Generation” van The Who  wordt herkend en volledig onderschreven. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen bekijken afbeeldingen en videofragmenten en luisteren naar muziek. 
De leerlingen lezen teksten en maken hierover vragen en opdrachten. ( Individueel, in tweetallen of in 
groepsverband. 
De leerlingen kiezen een eigen te bestuderen onderwerp. Zij houden hier in tweetallen een presentatie over en 
maken –individueel- een werkstuk.  
De leerlingen noteren lesaantekeningen, vragen en opdrachten in het periodeschrift.  
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Nederlands - Literatuur 
Geschiedenis  
Beeldend  
Muziek 
Dans 
Drama 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Een eindtoets op Havo en VWO niveau. 
De presentaties in tweetallen, het werkstuk individueel. 
Het periodeschrift geeft inzicht in het leerproces van de leerling en de manier waarop de  leerling zich 
individueel met de lesstof heeft verbonden. Het biedt de leerling ook ruimte voor eigen expressie. 
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WISKUNDE 
 

Periode: Projectieve meetkunde 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Geschiedenis van de euclidische meetkunde en de analytische meetkunde in relatie tot de ontwikkeling van de 
niet-euclidische meetkunde  ihb de projectieve meetkunde. Introductie van het oneindige in de meetkunde, 
oneigenlijke punten. Schaduwprojecties. Projectieve vlakverdelingen en veelhoeken. Het principe van de 
dualiteit en de polariteit. De stelling van Pappos, varianten daarop en de duale van Pappos. Cirkels van Pascal. 
De eigenschap van Desargues. Netwerken van driehoeken en vierhoeken. Transformaties via het oneindige. Als 
uitbreiding : pool en poollijn, verdelingen in het lijnenveld, de dubbelverhouding, harmonische ligging.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Uitgaande van de concrete fysieke realiteit overstappen naar het voorstellingsloze denken, puur op grond van 
logica en het verruimen van al bekende begrippen. 
Zicht krijgen op de essentie van het vak wiskunde, wat betekent abstract, welke rol spelen uitgangspunten en 
axioma’s. 
Ontdekken dat een wijziging van axioma’s een andere meetkunde oplevert, een andere beschrijving van de 
realiteit. 
Leren eigen leerproces te sturen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.  
Het belang van precies tekenen ter ondersteuning van de theorie en ter verbinding met verruimde 
meetkundige begrippen. 
Leren periodes van onhelderheid en onbegrip te doorstaan, het onbekende durven denken. 
Verschil leren zien tussen realiteit en model. Wat je tekent is slechts een mogelijke verbeelding van de 
theoretische/abstracte werkelijkheid.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Klassikale uitleg,  onderwijsleergesprek, oefenen met tekenopdrachten, zelfstandig uitvoeren van een 
tekentoets, uitwerken van aantekeningen. 
 

VAKINHOUDELIJK SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Stimuleren  van een zelfstandige studiehouding en een eigen denkactiviteit. De behandelde meetkunde is van 
belang voor het onderzoek van veranderingsprocessen ( klimaat, groei ) en als voorbeeld van een niet- 
euclidische meetkunde. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Er is geen voorkennis nodig, opbouw is vanaf de basis. De leerlingen volgen een vast programma, weinig 
differentiatie naar klassensituatie of onderlinge verschillen. In het tekenwerk kan men zich uitleven en extra 
dingen doen. Dat komt tot uiting in de verschillen die er in de periodeschriften, als onderdeel van de PO, 
ontstaan. In de tekentoets kan er voor de leerlingen in het vwo-traject wat extra’s worden gevraagd, 
afhankelijk van de lengte van de periode. 
 
OPBRENGSTEN 

Kennis van een ander soort meetkunde met andere vooronderstellingen. 
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BIOLOGIE 
 

Periode: Celleer en erfelijkheid 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  

                                      

1. Introductie: 

o Aristoteles (384- 322 v.Chr.) actus - potenza; Vorm - proces polariteit; werkelijkheid – mogelijkheid; 
actuality – potentiality; ; bijvoorbeeld zaad –plant 

o Zaad ontstaat uit sterfproces, plant uit groeiproces 
o De mens: zenuw-zintuigstelsel (hoofd) vormaspect; stofwisselings-ledematenstelsel (buik - 

ledematen) stofaspect 
 
2. De cel 

o werking van de microscoop; 1x1 cm wordt uitgerekt tot 10x10 m (10000x); 
       Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723 (microscopen met enkele lenzen toch zeer sterke      
       vergrotingen 480X, vond vliegeneieren in vlees en ontkrachtte daarmee generatio      
       spontanea theorie, eencellige dieren in slootwater, rijke lakenkoopman Delft, deed     
       heel geheimzinnig over zijn lenzen en beschermde daarmee zijn wetenschappelijke  
       status, Robbert Hookes kurk; de cel 
o elektronenmicroscoop vergrotingen tot een miljoen keer 
o celkern met chromosomen (DNA) heeft vaste structuur: Vormaspect; cytoplasma met organellen: 

procesaspect van de cel 
o organellen met functie: mitochondrium afbraak energierijke stoffen; endoplasmatisch reticulum 

vervoer stoffen; ribosomen synthese van eiwitten; celmembraan omhulling en transport binnen – 
buiten 

o organellen van plantencellen; bladgroenkorrel (chloroplasten), leucoplasten, chromoplasten, 
vacuolen, celwand;  

 
3. Celdeling 

o Groei van organisme � celdeling 
o Celdeling door ongedifferentieerde cellen (proces), specialisatie (vorm), niet meer deelbaar 
o Celcyclus afwisseling groei (proces) – structureringsproces mitose (vorm)  
o Mitose; chromosomenparen; xy-chromosoom;  

 
4. DNA 

o Bouw van chromosomen � DNA 
o Functie van het DNA 
o Principe van de genexpressie 
o Transcriptie; translatie; codering; eiwitten als enzymen, plasma-eiwitten, hormonen, receptor 

eiwitten 
o Mutaties; downsyndroom trisomie 21, klinefelter XXY uiterlijk man niet vruchtbaar, 

borstontwikkeling, kanker 
o Genetische manipulatie 

 
 
5. Erfelijkheid 

o Meiose; chromosomen worden gesplitst (trisomiën) 
o Genetica; gregor mendel 1822-1884 Oostenrijkse monnik vereenvoudiging (reductionisme) erwten, 

40 jaar na publicatie pas op waarde geschat 
o Homo- heterozygoot, dominant, recessief, erwten, oogkleur,  
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6. Embryologie 

o Het ontstaan van de geslachtscellen; groeiproces bij de man (aantallen; sterfproces bij de vrouw 
o Vergelijking spermacel –eicel; gevormdheid, openheid, gevoeligheid, activiteit, aanzet gevend, 

geslachtsbepalend, verhouding kern – cytoplasma, vormprincipe vs. Procesprincipe 
o Preconceptie attractie complex draait enkele uren lang 
o Bevruchting 
o 4 fasen van de ontwikkeling; 1

e
 week, 2

e
 week, 3

e
 week minerale (los in baarmoeder), plantaardige 

(innesteling, beïnvloeding d.m.v. HCG, ontstaan 2 polen vegetatief-generatief, differentiatie van 
embryo en groei in periferie), dierlijke (instulpingen, binnenholtes, mesenchym als inwendig weefsel) 
en menselijke groei (folding – unfolding, kromming en rechting middengedeelte) als voorbereiding 
voor de menselijke stand) 

o capita selecta; tweelingen, prenatale diagnostiek, abortus tot 3 maanden,  
 
7. Schimmels, bacteriën, virussen en prionen 
 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• maatschappelijk relevante onderwerpen rondom voortplanting 

• het reductionisme; hoger abstractieniveau 

• mannelijk – vrouwelijk als leeftijdsrelevant onderwerp 
 
 

 

 

 



Leerplan   klas 11 
  Perioden                               

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         210       

 

 

NATUURKUNDE 

 
Periode:  Elektromagnetisme / Radioactiviteit / Modellen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Verschijnselen beschrijven en verklaren vanuit deeltjesmodellen. Gaandeweg worden aan de hand van de 
verschijnselen de modellen verfijnd en uitgebreid. Daarbij worden nieuwe verschijnselen met oude, reeds 
verklaarde verschijnselen geïntegreerd. 

• Fases en fase-overgangen, chemische reactiviteit, stofeigenschappen �  moleculen en atomen 

• Elektriciteit, magnetisme, proef van Millikan  �  atoom is deelbaar, bestaat o.m. uit elektronen  �  1
e
 

atoommodellen 

• Radioactieve straling, proef van Rutherford, toepassingen van radioactiviteit  �  planetenmodel van 
atoom, atoomkern + kernfysica 

We zoeken een fenomenologische benadering, waarna een modelmatige denkstap wordt gemaakt: 

• Welke eigenschappen hebben de fases? Welke eigenschappen moeten deeltjes hebben om dat te 
verklaren? 

• Hoe gedraagt radioactieve straling zich? Hoe sterk en hoe schadelijk is dat? Waarom is dat schadelijk? 
Tenslotte vindt meningsvorming rond toepassing en gebruik van radioactiviteit in onze samenleving plaats. 
Eventuele vertelstof i.h.k.v. Advent: biografie van Mme Curie. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• verklaringskracht van modellen 

• verbinden van diverse verschijnselen binnen 1 verfijnd model 

• leren omgaan met hoogabstracte verschijnselen 

• leren omgaan met niet-zintuiglijk waarneembare natuurverschijnselen en hun gevolgen 

• oordeelsvorming oefenen, gefundeerd standpunt innemen en met argumenten ondersteunen 

• eigen keuzes en eventueel biografie spiegelen aan die van anderen 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Demonstraties, leerling-practica, opgaven oefenen en bespreken, PO uitvoeren, internet en bronnen 
raadplegen, argumenten verwoorden, voors en tegens afwegen, eigen mening onderbouwen, biografie 
aanhoren. Verder snelle diagnose en feedback, POE-experimenten, YouTube-filmpjes, Links/Rechts-opdrachten 
en schriftelijke OLG’s. Zie verder het artikel Leerplan Natuurkunde: beschrijving van het HOE in de bijlage. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Een eigen onderbouwde mening geven en verdedigen zit ook bij Nederlands (discussie en debat), Mens en 
Maatschappij (politieke besluitvorming). De eigen keuzes spiegelen aan die van anderen zit ook in Parcival-
periode en in periodes ANW. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Er zijn geen VGT’s of Proefwerken. De periode wordt afgesloten met het PO. Daarbij worden de opdrachten 
verdeeld over de leerlingen uit 1 groepje (max. 3 leerlingen). Alle leerlingen worden geacht op de hoogte te zijn 
van de resultaten van die ene leerling die de opdracht uitvoert. De resultaten van de voorbereidende  
opdrachten dienen als materiaal voor de laatste opdracht: Geef je eigen mening over het gebruik van 
radioactiviteit in een bepaalde context en onderbouw die mening. De voorbereidende opdrachten worden 
zwaarder gewogen bij de leerling die ze uitvoert dan bij de anderen. De eigen mening wordt individueel 
beoordeeld. 
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ALG. NATUURWETENSCHAP (ANW) 
 

Periode: Kosmologie / Astronomie 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Na de periode sterrenkunde in klas 7, komt veel van wat toen behandeld werd nu weer aan de orde. Maar in 
klas 11 gaan we er dieper op in. 
Welke rol spelen natuurwetenschappen in de maatschappij? Hoe wordt ons wereldbeeld vormgegeven door 
natuurwetenschappelijke inzichten? 
 
Leerdoelen: 
1 Kennis verkrijgen uit waarnemingen met het blote oog, zoals dat millennia lang gebeurde. 
2 Aansluiten bij de historische ontwikkeling vanaf Grieken tot onze tijd: hoe is onze kennis ontwikkeld? 
3 Een voorstelling maken van het heelal, zodat je kunt verklaren wat je ziet: wat vergt dat? Als er 

meerdere verklaringen zijn, welke verklaring is waar? Waarom? 
4 Astrologie als alternatief: kennis uit de beleving i.p.v. uit het denken / verstand. 

 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerling in klas 11 oefent het ontluikend oordeelsvermogen. Er komt meer ruimte voor het bevatten van 
abstracte leerinhouden, voor beschouwing en nuancering, gevoel voor verschillende benaderingen van één en 
dezelfde zaak. Het driftleven komt in balans en kan beter worden teruggehouden, zodat er minder vanuit de 
impulsiviteit en minder zwart/wit wordt geoordeeld. De leerling in klas 11 is ook beter in staat om genuanceerd 
naar zichzelf te kijken en daar doelstellingen voor later aan te koppelen. 
 

• Verklaringskracht van materialistische modellen en van beeldentaal 

• Verbinden van diverse microcosmos met macrocosmos 

• Fenomenen en verschijnselen op lange tijdschaal leren waarnemen, ervaren en begrijpen 

• Macroscopische verschijnselen als beeld voor het eigen psychisch landschap 

• Oordeelsvorming oefenen, gefundeerd standpunt innemen en met argumenten ondersteunen 

• Eigen keuzes en eventueel biografie spiegelen aan die van anderen 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

 
A Eerste week: de verschillende hemelbewegingen zoals wij ze zien, leren kennen: 

      - het dagelijks opkomen en ondergaan van de Zon overdag en de sterren ’s nachts 
 - de jaarlijkse beweging van de Zon en de sterren: de seizoenen en de Dierenriem 
 - de beweging van de Maan: schijngestalten en verduisteringen 
 - de beweging van de planeten, waarbij Mercurius en Venus anders bewegen dan 

  Mars, Jupiter en Saturnus. 
B Eind tweede week: de diverse bewegingen met elkaar in verband brengen, een ruimtelijke voorstelling 

maken en bewegingen verklaren. Daarbij worden de 2 historische verklaringen van Ptolemeus en 
Copernicus met elkaar vergeleken, waarna er bewijzen voor Copernicus worden aangedragen. 

C Laatste week: middels een posterpresentatie zelf een onderwerp uit de moderne astronomie of 
astrologie uitzoeken en daar wat over vertellen. 

D Zelf waarnemingen doen aan de hemel d.m.v. een waarnemingsopdracht. De bedoeling is om de 
bewegingen zelf te ondergaan en het mysterie te beleven. Daartoe houden de leerlingen o.m. een 
logboek bij van hun kijkactiviteiten. 

 
Er wordt stilgestaan bij de fenomenen: niet alleen het waarnemen van en nadenken over de 
sterren staan centraal, maar ook het beleven van de invloed van de Zon en sterren op de natuur en ons leven 
komt aan de orde. 
Behalve aan de abstract materialistische benadering van de moderne astronomie wordt ook aandacht besteed 
aan de intuïtieve, bij de beleving aansluitende benadering van de astrologie. Eventueel kan ingegaan worden 
op de rol van de kosmos in de biologisch dynamische landbouw. Aan de lln wordt de vrije keus gelaten bij welk 
van deze benaderingen zij zich het meest thuis voelen en waarom. 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) staat de vraag centraal naar de rol van natuurwetenschap 
in onze samenleving. Deze vraag wordt vanuit diverse disciplines benaderd: natuurkunde, scheikunde, biologie. 
Het examenprogramma ANW is op het RSC verdeeld over diverse periodes NA, SK en BIO, welke gegeven 
worden in de klassen 10 t/m 12. Wat de Vrijeschool aangaat, komen in deze periodes ANW steeds alternatieve, 
fenomenologische verklaringen voor dezelfde verschijnselen aan de orde dan de regulier wetenschappelijke. 
Het gaat erom de lln kritisch en terughoudend leren oordelen. 

 
TOETSING VAN DE LESSEN 

Er zijn 4 toetsonderdelen, waarin de nadruk ligt op verschillende vaardigheden: 
- periodeproefwerk: conceptuele opname en weergave van abstracte leerstof 
- periodeschrift: nauwkeurige, heldere en creatieve weergave van aangeboden leerstof en 

verwerkingsopdrachten 
- waarnemingsopdracht: getrouw uitvoeren en bijhouden van een langdurige opdracht, nauwkeurige 

weergaven van waarnemingen 
- posterpresentatie: helder, beknopt, volledig en begrijpelijk weergeven van zelfgevonden informatie en 

kennis, enthousiast en doeltreffend mondeling overbrengen van informatie aan anderen 
De 4 toetsonderdelen tellen met gelijke gewichten mee in het eindcijfer. Lln die het ene toetsonderdeel beter 
beheersen dan het ander, kunnen hun resultaten voldoende compenseren. 
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SCHEIKUNDE (ANW) 

 

Periode: Elementen 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Mogelijke lesinhouden. 

• De begrippen: element, verbinding, mengsel, analyse en synthese. 

• Het periodiek systeem der elementen. 
- Basen- en zuurvormers, amfoteer. 
- Keuze uit de belangrijkste elementen met betrekking tot hun natuurlijk voorkomen. 

De weg die Julius bewandelt: het menselijk lichaam als sleutel tot een nieuw systeem der elementen:  

• De twaalf stoffen ( zie boven) als vertegenwoordiger van alle gebieden der natuur      
Dwarsverbanden naar biologie en milieuonderzoek: 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Uitgaande van de in de tiende klas behandelde omvattende polariteit van basen en zuren, metalen en niet-
metalen moet de leerling een overzicht over het hele gebied van de chemie behandeld krijgen. Het individuele 
karakter van de elementen moet in het onderling samenwerken van de stoffen verwerkt worden: Hoe 
openbaart zich het element sec, en hoe in proces met andere stoffen? 
De chemische elementen en hun ordening  worden, als wel hun betekenis, in natuur en techniek getoond. Frits 
H. Julius “Er zijn zeker mogelijkheden, zo met het periodiek systeem om te gaan, dat het indrukwekkende geheel 

en de edele, harmonische verhoudingen tot hun rechtkomen. Maar ook als dat lukt, zijn er nog  twee grote 

problemen  om het als uitgangspunt van een levend wereldbeeld neer te zetten. Het eerste probleem betreft dat 

het voorlopig nauwelijks in samenhang met het menselijk organisme is te brengen; het tweede, dat het geen 

resultaat van een beeldend denken is. Daarmee kan men nog heel andere wetmatigheden tussen de elementen 

vinden, die aanzienlijk overzichtelijker zijn en beter te gebruiken in het onderwijs.  

Dat houdt niet in, dat men het periodiek systeem niet zou behandelen. Maar het maakt veel verschil of men het 

als uitgangspunt neemt dan wel als belangrijke, merkwaardige ontdekking” 

In het elfde schooljaar moet men ook een fenomenologische chemie als uitgangspunt voor een 
strevenwaardige “soft”en milieuvriendelijke techniek nemen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Vanuit tegenstellingen in eigenschappen en voorkomen en toepassingen worden zes paren elementen 
behandeld. Theoretisch en met behulp van experimenten. Meestal demonstratieproeven. Daaruit volgen 
kwalitatieve karakteriseringen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Met milieukunde en biologie. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
In deze periode worden twee toetsen afgenomen die als ze examenrelevant zijn (ANW) voor alle havo-
leerlingen, c.q. vwo-leerlingen gelijk zijn. 
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VAKLESSEN  KLAS 11 

 

 
Leerlingen in de leerweg 11havo-4 volgen het zelfde programma als de leerlingen in klas 10 leerweg havo-4 (/ 
vwo) 
 
 

NEDERLANDS 

HAVO/VWO 

 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Argumenteren: De argumentatietheorie wordt behandeld. Onderscheid wordt gemaakt tussen argumenten en 
drogredenen. Ook wordende soorten argumenten die gerbuikt kunnen worden genoemd. In het tekstverklaren 
en de spreekvaardigheid komt het argumenteren terug.  
Puntsgewijs gaat het om:  
Stimuleren en bewust maken van meningsvorming; 

• Herkennen en toepassen van typen redeneringen; 

• Argumenteren; 

• Bepalen van standpunt; 

• Voeren van een dialoog; 

• Beoordelen van een betoog. 

 
Boekverslagen: Er worden vijf  boekverslagen gemaakt, waarvan 1 in de periode moderne letterkunde. Boeken 
worden gekozen van een lijst of anders in overleg met de leraar. De verslagen worden op vaste data ingeleverd 
en beoordeeld.  
 

Spelling: Er is een reader spelling waaruit gewerkt wordt. De kennis wordt ook getoetst. 
De 11h5 klas doet dit niet, maar besteed aandacht aan dit onderwerp in het kader van examenteksten. 
 

Schrijfvaardigheid: De leerlingen hebben een schrijfdossier waarin verschillende opdrachten staan. Zo 
schrijven ze een betoog of beschouwing, een vijf landenopdracht en een verhaal. In groepjes maken ze een 
reclamewrkstuk. 11h5 heeft gedeeltelijk andere schrijfopdrachten.  

• Het betoog of de beschouwing wordt gemaakt met in achtneming van een correct gebruik van de 
spellingsregels, de interpunctie en de zinsbouw. Er  dient ook aandacht te worden besteed aan de 
typografische verzorging en de verwijzing naar de bronnen.  Expliciet dient te worden aangegeven voor 
welk publiek geschreven wordt, waarbij een adequate stijl gehanteerd dient te worden. Ook kan de tekst 
gereviseerd worden op basis van commentaar van de leerlingen en/of commentaar van de leraar. 

• Geavanceerd zoeken van informatie; 

• Het schrijven van een werkstuk met indeling in inleiding en kernstuk en slot; 

• Afnemen en schrijven van interviews (persoon, sfeerbeschrijving, beroep). Voorbereiding: een verzonnen 
interview maken. 
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Spreekvaardigheid:  We werken aan: 

• Voordracht op grond van beschouwing of betoog met vragen kunnen houden; 

• Profielwerkstukpresentatie voor klasgenoten leerkrachten, ouders en andere belangstellenden. 

• Leerlingen mee laten beoordelen van presentaties; 

• Discussie of groepsgesprek voeren als thema actueel is of in klassensituatie belangrijk geacht wordt 
(mentoruur, venster/godsdienstuur); 

• Spreekdoel van anderen kunnen herkennen en kunnen interpreteren; 

• Herkennen hoe in gesproken taal gevoelens, bedoelingen en onderlinge relaties worden uitgedrukt. 

• In dialoog (gesprek, telefoongesprek enz.) zichzelf kunnen presenteren en aan de benodigde 
informatie kunnen komen; 

• Aan onbekend publiek (ouders) mondelinge presentatie kunnen geven en adequaat kunnen reageren 
op vragen; 

 
Grammatica: nvt 
 

Handschrift: De schrijfopdrachten worden getypt. De leraar controleert het schrift niet op netheid. 
 

Woordenschat: In de reader spelling komen ook moeilijke woorden voor die klassikaal besproken worden en 
geleerd voor het proefwerk. 
 

Verhalen: De leerlingen schrijven zelf een verhaal. Verder is er aandacht voor verhalen in de periode moderne 
letterkunde. 
 

Leesvaardigheid: In de reader leesvaardigheid wordt uitgebreid geoefend met het tekstverklaren. Er wordt 
klassikaal gelezen en daarna wordt er individueel gewerkt. Puntsgewijs wordt gewerkt aan: 

• Woordenschat vergroten; 

• Schrijfdoelen (Informeren, uiteenzetten, overtuigen enz.) en schrijfsoorten (uiteenzetting, beschouwing, 
betoog) leren onderscheiden; 

• Hoofdgedachte vinden; 

• Leggen van inhoudelijke en functionele relaties; 

• Typen en structuren van argumentatie kunnen aangeven; 

• De juistheid van argumenten kunnen bepalen (bijv. drogredenen onderkennen); 

• Teksten beknopt leren samenvatten; 

• De bij tekstanalyse gangbare terminologie kunnen hanteren. 
 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Argumenteren: Argumeteren hoort bij de 11

e
 klasser. Hij/zij gaat graag de discussie aan en probeert deze ook 

te winnen. Het verwoorden van je mening en de argumenten daarbij is vaak niet makkelijk. In de lessen wordt 
daarom veel tijd ingelast voor deze vaardigheid. 
 

Boekverslagen: Het lezen willen wij stimuleren door de leerlingen veel te laten lezen. Door er ieder jaar 
aandacht aan te besteden merken leerlingen hoe belangrijk wij dit vinden. 
 

Spelling: Het bewust hanteren van de spellingsregels wordt geautomatiseerd. 
 

Schrijfvaardigheid: In deze klas worden veel schrijfopdrachten gemaakt omdat het naar buiten brengen wat 
innerlijk leeft, hoort bij deze leeftijd. Dit gebeurt zowel in de fantasie: het schrijven van een verhaal, als in de 
maatschappelijke ruimte: het schijven van een betoog/beschouwing.  
 
Spreekvaardigheid: De verhouding van wat je zelf denkt en wat er in de maatschappij leeft, wordt bewust naar 
buiten gebracht. Hier is moed voor nodig en een helder verstand. De wil om te overtuigen ontmoet de 
ordenende kwaliteietn van het denken. De afspraken die er zijn over zorgvuldig presenteren ordenen het 
zielenleven. Een gevoel van het eigene en het andere ontstaat. 
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Grammatica: nvt 
 

Handschrift: nvt 
 

Woordenschat: Het uitbreiden van de woordenschat met woorden die je niet dagelijks hoort, maakt deel uit 
van een brede vorming. Het houdt de vervlakking van de taal gedeeltelijk tegen. 
 

Verhalen: Leerlingen beleven veel plezier aan het gebruiken van hun fantasie. Ze schrijven graag een eigen 
verhaal en ontwikkelen dierdoor enthousiasme voor fictie.  
 

Leesvaardigheid: Deze staat in dienst van het oefenen van de analyse. Het zijn antipathie krachten die worden 
opgeroepen. Daarnaast is het een noodzakelijke examenvoorbereiding. 
 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Argumenteren: De leerlingen krijgen een uitgebreide theoretische kennis op dit gebied. Ze passen deze toe in 
hun eigen teksten en ze gebruiken hem voor hun presentatie. 
 

Boekverslagen: Deze worden thuis gemaakt en op vaste data ingeleverd en beoordeeld. De opdrachten bij de 
boeken zitten in het leesdossier. 
 

Spelling: De kennis wordt getoetst. De leerlingen hebben een jaarplanner waarin staat wanneer de teots 
plaatsvindt.  
 

Schrijfvaardigheid: De schrijfopdrachten komen in het schrijfdossier.  
 

Spreekvaardigheid: De leerlingen krijgen uitleg over de presentatie. Ze kiezen een onderwerp en bereiden dat 
gedeeltelijk in de klas en gedeltelijk thuis voor. Ze krijgen van de leraar de datum waarop de presentatie zal 
plaatsvinden. 
 

Grammatica: nvt 
 

Handschrift: nvt 
 

Woordenschat: Deze wordt getoetst in de toets spelling. 
 

Verhalen: De leerlingen schrijven het verhaal gedeltelijk in de les en gedeeltelijk thuis. Het wordt op een 
afgesproken datum ingeleverd. 
 

Leesvaardigheid: Deze wordt getoetst in twee toetsen. De 11h5 leerlingen krijgen geen toetsen meer, maar 
sluiten dit onderdeel af tijdens het CE. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen worden zichtbaar in het PTA. 
 

Argumenteren: Er is een duidelijke lijn in de lessen van klas 10, 11 en 12. In de 10
 
h4 wordt geoefend wat in 11 

h5 een examentoets is. In 11 h4, en 11v5 wordt geoefend wat in 12 h5 en 12 v6 een examentoets is. 
 

Boekverslagen: Het leesdossier wordt vanaf de 10
e
 opgebouwd. Voor de vmbo-leerlingen geldt dat zij met een 

nieuw dossier beginnen in de 11
e
 klas.  

 

Spelling: Herhaling en verdieping van wat al geleerd is. 
 
Schrijfvaardigheid: In klas 7 wordt begonnen met de opbouw van het schrijfdossier. Per klas staan vaste 
schrijfopdrachten op het programma. 
 

Spreekvaardigheid: Zie argumenteren  
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Grammatica: nvt 
 

Handschrift: nvt 
 

Woordenschat: Met de vaklessen van de voorgaande jaren. 
 

Verhalen: Het zelf schrijven van een verhaal is ook aan de orde geweest in de 9
e
 klas. 

 
Leesvaardigheid: Met de vaklessen van de voorgaande jaren en mogelijk met de vaklessen in de 12

e
 klas. 

 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Voor de havo leerlingen hebben we een PTA dat begint in de 10

e
 klas. Voor havo breed begint het in de 11

e
 

klas. Voor de vwo begint het PTA in de 11
e
 klas. De leerlingen krijgen naast het PTA een studieplanner voor het 

hele jaar.  
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ENGELS 

HAVO  
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Grammatica:  
-alle tijden van het werkwoord 
-lijdende vorm 
-alle voornaamwoorden 
-verbindingswoorden 
-vergelijkingen 
-conditionals 
-hulpwerkwoorden 
 
De thema’s die worden behandeld zijn: Ik in de wereld, communiceren met anderstaligen, actualiteit. Verder 
nog: 
Examentraining, overzicht van literatuur, leesdossier compleet (5

e
 en 6

e boek
) 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Wat is de positie/invloed van Engels in de wereld. 
Literatuur: samenhang tussen maatschappij en literaire uitingen. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De eerste helft van dit examenjaar wordt besteed aan uitbreiding van idioom, verdieping van de grammatica en 
het lezen van teksten, oefenen van spreek- en luistervaardigheid en maken van schrijfopdrachten. 
De tweede helft staat in het teken van schoolexamentoetsen, nl. luistervaardigheid, schrijfvaardigheid (brief), 
en spreekvaardigheid. Deze laatste toets is een en-op-een mondeling examen aan de hand van zelf gekozen 
artikelen, waarbij individuele interesses en verdieping aan bod komen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Alle vaardigheden hangen met elkaar samen. De verschillen komen voort uit verschil in aanleg (feeling), 
werkhouding (ook vooral in eerdere leerjaren). 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Verschil in werkhouding uit zich in het wel of niet leren/maken van idioom, grammatica en andere oefeningen. 
De toetsing bestaat in het eerste halfjaar uit overhoringen van het idioom, en oefeningen met grammatica, 
schrijfopdrachten, spreek- en luisteroefeningen. 
Het leesdossier wordt afgerond en bestaat uit 6 gelezen boeken. 
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ENGELS 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Verdere verdieping en verbreding van de grammatica en woordenschat. Voorbereiding examenjaar d.m.v. kijk- 
en luistervaardigheid/mondelinge toets/brieven schrijven. 
Literatuur: Shakespeare and his age + presentaties. 
2 boeken lezen (1 voor 1900) voor hun reading file. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Mondelingen n.a.v. de actualiteit (krantenartikelen) � onderwerpen die hen interesseren ter versterking van 
de individualiteit. Bredere kijk op de wereld; ‘All the World’s a Stage!’ Verdieping in de taal; diepere laag in 
zichzelf. Voorbereiding examenjaar. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Literatuur; zelf presentaties geven en daarmee informatie verstrekken aan klasgenoten. 
Mondelingen; individueel 1 op 1 met docent. Brieven schrijven & kijk/luister vaardigheden worden getoetst in 
de toetsweken, ter voorbereiding op examensfeer. 
Lessen zijn klassikaal en frontaal. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Voorbereiding op examenjaar is in lijn met de andere talen. Presentaties geven; goede oefening voor verdere 
presentaties (eindpresentatie, profielwerkstukken, vervolgopleidingen). Verbreding van hun horizon; belangrijk 
voor hun keuzes & mogelijkheden na deze school. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
In 11V5 behoort het niveau op 1 lijn te zitten en wordt dusdanig getoetst (wb normeringen). De vier 
vaardigheden komen wederom aan bod en spreken elk gebied qua ontwikkeling aan. In het literatuur onderwijs 
& mondelinge toetsing kunnen ze meer zichzelf laten zien en worden ook uitgedaagd dit te doen. 
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DUITS 

VWO  
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Domein A 
Leesvaardigheid 

Teksten uit  Duitstalige kranten en tijdschriften worden gelezen en besproken. 
Teksten uit het tekstboek van de methode “Na Klar” worden gelezen en behandeld. 
Examenteksten worden gelezen en leesstrategieën besproken.  
 
Domein B 
Kijk- en luistervaardigheid 

Luisteroefeningen uit de methode “Na Klar”  worden behandeld. 
Kijken naar en opdrachten maken bij fragmenten van de Duitse televisie (bijv. nieuws, cultuurprogramma’s). 
 
Domein C 
Spreekvaardigheid 

Het oefenen/uitvoeren van dialogen, gesprekssituaties uit de methode “Na Klar”.  
Een gesprek voeren over gelezen artikelen uit Duitstalige kranten en/of tijdschriften. 
Het houden van een presentatie over een onderwerp wat met de Duitse taal en/of Cultuur te maken heeft. 
 

Domein D 
Schrijfvaardigheid 

Het schrijven van formele en informele oefenbrieven uit de methode “Na Klar”. 
Het schrijven van een opstel, brieven en/of verhalen aanhand van foto’s, korte artikelen, eigen belevenissen. 
 

Domein E 
Literatuur 

Literatuurgeschiedenis: behandeld worden de periodes Junges Deutschland/Biedermeier, Poetischer 
Realismus, Naturalismus. Het lezen van fragmenten uit belangrijke werken uit deze periodes.  
Verder worden de schrijvers Bertolt Brecht (die Dreigroschenoper) en Max Frisch (Andorra) behandeld en hun 
werken gelezen. 
 

Idioom 

Het leren van woorden/zinnen en examenidioom uit de methode “Na Klar”.  
 

Grammatica 

Alle belangrijke onderwerpen van de Duitse grammatica worden herhaald en besproken. 
 

Kennis van land en volk 

Leerlingen vertrouwd maken met de Duitse cultuur en geschiedenis 
Duitstalige films kijken,  
Duitstalige televisieprogramma’s bekijken, naar Duitstalige muziek luisteren, artikelen uit Duitstalige kranten 
en tijdschriften lezen.     
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Domein A , B, D 
Voortgangstoetsen 
Domein C, E 
SE: spreken 1 en spreken 2 
Idioom: wekelijkse overhoring 
Grammatica: één overhoring per trimester 
Kennis van land en volk: toetsing ( domein C) 
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FRANS 

HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Domein A : 
Leesstrategieën : 

We oefenen leesvaardigheid aan de hand van teksten die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, 
of aan het werk gerelateerde taal.  
 
Woordenschat: 
Door het frequent en met regelmaat aanbieden van nieuwe woorden, wordt nieuwe woordenschat verworven. 
 

Domein B: 
Kijk- en luisterstrategieën: 

De kijk- en luistervaardigheid wordt bevorderd door aandacht te schenken aan relevante informatie,  
aangeven, de hoofdgedachte te leren begrijpen/bepalen, specifieke informatie horen/begrijpen en te leren 
anticiperen op het meest waarschijnlijk vervolg van een gesprek. 
 

Domein C: 
Gesprek voeren : 
Bij het voeren van gesprekken ligt het accent op informele gesprekken, het regelen van zaken en het 
uitwisselen van informatie. 
 
Spreken : 
Ook wordt een eenvoudige, voorbereide presentatie gegeven over een onderwerp binnen zijn / haar 
interessegebied ( makkelijk te volgen door de medeleerlingen of een publiek en waarin hoofdpunten redelijk 
gedetailleerd geformuleerd zijn ). Hierbij dienen vragen te worden beantwoord naar aanleiding van een 
presentatie. 
 

Domein D: 
Grammatica & schrijfvaardigheid: 

 
Bij  schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan het schrijven van een sollicitatiebrief, klachtenbrief en 
zakelijke brief. 
 
Bij grammatica worden de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, bijv. naamwoorden, bijwoorden, 
imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaamwoord, lijdend en bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif, 
gerondif, indirecte rede. 
- regelmatige en onregelmatige werkwoorden 
 
Domein E: 
Literatuurgeschiedenis : 
Bij literatuurgeschiedenis wordt een overzicht gegeven van de Franse literatuurgeschiedenis en wordt gelezen 
literair werk in dit historisch perspectief geplaatst. 
Aan de hand van een leesboek en tekstfragmenten rond een bepaald thema of aspect van de maatschappij 
worden leesplezier en leeservaring gestimuleerd. 
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Domein A: 
Leesstrategieën:  
Aan de hand van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van woorden, 
het aanleren van het gebruik van woordenboeken tijdens het examen, het afleiden van woorden uit de context 
en examenvragen uit Cito-teksten worden leesstrategieën aangeleerd en geoefend.  
 
Domein B: 
Kijk-en luisterstrategieën:  
Het aanleren van kijk- en luisterstrategieën is gericht op het verstaan van gesprekken tussen 
moedertaalsprekers, het luisteren als lid van een live publiek ( uitleg, bespreking van onderzoekresultaten), 
aankondigingen en instructies ( bv. Op het station, bij een arts, ) en het luisteren naar tv, video- en 
geluidsopnames ( documentaires, actualiteitenrubriek, interview). 
 
Domein C: 
Gespreksvaardigheid: 
Gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die vertrouwd zijn, persoonlijke belangstelling hebben of het 
dagelijkse leven (bv. Familie, school of studie, hobby’s, werk, reizen, toekomst en actuele gebeurtenis). Ook 
wordt gebruik gemaakt van tekstverklaring om meningen en argumenten uit te wisselen. 

 
Om het spreken te bevorderen worden de leerlingen gestimuleerd om te vertellen over een kunstwerk of 
kunstgeschiedenis en over een maatschappelijk onderwerp. 
 

Domein D: 
Schrijfvaardigheid : 
Schrijfvaardigheid wordt behandeld aan de hand van een sollicitatie brief, klachten brief en zakelijke brief 
 
Bij grammatica passeren regelmatige en onregelmatige werkwoorden,  
bijv. naamwoord, bijwoord, imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaanmw., lijdend en bedrijvend, 
verwijswoorden, subjonctif gerondif en de indirecte rede. 
 
Domein E: 
Literatuur: 
Literatuur en literatuurgeschiedenis vanaf het Classicisme t/m 20

e
 eeuw passeert de revue aan de hand van 

tekstenfragmenten, gedichten en chansons. 
Daarnaast worden leeservaringen beschreven, verdiept en geëvalueerd ( bv. Rhinocéros)   
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Domein A: 
Leesstrategieën behandelen we aan de hand van: 

- teksten uit het leerboek, tijdschriften, kranten, Cito-toetsen, correspondentie, lange en complexe 
teksten, berichten, artikelen, verslagen, etc. . 

- klassikaal en zelfstandig werken aan de teksten. 
- Leesstrategieën bespreken 
- examenidioom ( CE ) 
- vocabulaire uit de methode die klassikaal doorgenomen en thuis geleerd wordt 

 

 

Domein B: 
Kijk-en luisterstrategieën behandelen we door: 

- klassikaal luisteren en  bespreken 
- thuis luisteren en opdrachten maken 
- stimuleren tot het extensief kijk- en luisteren ( tv5, rfi, France Inter …..) 



Leerplan   klas 11 
  Vaklessen                           

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         223       

 

 

Domein C: 
Gespreksvaardigheid: 
Klassikaal werken we aan: 

- Interactie gesprek 
- Rollenspel 

Thuis worden presentaties voorbereid die voor de klas gepresenteerd worden. 
 
Domein D: 
Schrijfvaardigheid: 
Klassikaal en thuis ; 
 
Domein E: 
Literatuur: 
Klassikaal en thuis 
 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Domein A: 
Vaardigheidstoetsen 
 

Domein B: 
Kijk- en luistertoetsen 
 

Domein C: 
 

Domein D en E: 
Schoolexamens en HD 
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FRANS 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Domein A : 
Leesstrategieën : 

We oefenen leesvaardigheid aan de hand van teksten die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, 
of aan het werk gerelateerde taal.  
 
Woordenschat: 
Door het frequent en met regelmaat aanbieden van nieuwe woorden, wordt nieuwe woordenschat verworven. 
 

Domein B: 
Kijk- en luisterstrategieën: 

De kijk- en luistervaardigheid wordt bevorderd door aandacht te schenken aan relevante informatie,  
aangeven, de hoofdgedachte te leren begrijpen/bepalen, specifieke informatie horen/begrijpen en te leren 
anticiperen op het meest waarschijnlijk vervolg van een gesprek. 
 

Domein C: 
Gesprek voeren : 
Bij het voeren van gesprekken ligt het accent op informele gesprekken, het regelen van zaken en het 
uitwisselen van informatie. 
 
Spreken : 
Ook wordt een eenvoudige, voorbereide presentatie gegeven over een onderwerp binnen zijn / haar 
interessegebied ( makkelijk te volgen door de medeleerlingen of een publiek en waarin hoofdpunten redelijk 
gedetailleerd geformuleerd zijn ). Hierbij dienen vragen te worden beantwoord naar aanleiding van een 
presentatie. 
 

Domein D: 
Grammatica & schrijfvaardigheid: 

 
Bij  schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan het schrijven van een sollicitatiebrief, klachtenbrief en 
zakelijke brief. 
 
Bij grammatica worden de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, bijv. naamwoorden, bijwoorden, 
imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaamwoord, lijdend en bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif, 
gerondif, indirecte rede. 
- regelmatige en onregelmatige werkwoorden 
 
Domein E: 
Literatuurgeschiedenis : 
Bij literatuurgeschiedenis wordt een overzicht gegeven van de Franse literatuurgeschiedenis en wordt gelezen 
literair werk in dit historisch perspectief geplaatst. 
Aan de hand van een leesboek en tekstfragmenten rond een bepaald thema of aspect van de maatschappij 
worden leesplezier en leeservaring gestimuleerd. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Domein A: 
Leesstrategieën:  
Aan de hand van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van woorden, 
het aanleren van het gebruik van woordenboeken tijdens het examen, het afleiden van woorden uit de context 
en examenvragen uit Cito-teksten worden leesstrategieën aangeleerd en geoefend.  
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Domein B: 
Kijk-en luisterstrategieën:  
Het aanleren van kijk- en luisterstrategieën is gericht op het verstaan van gesprekken tussen 
moedertaalsprekers, het luisteren als lid van een live publiek ( uitleg, bespreking van onderzoekresultaten), 
aankondigingen en instructies ( bv. Op het station, bij een arts, ) en het luisteren naar tv, video- en 
geluidsopnames ( documentaires, actualiteitenrubriek, interview). 
 
Domein C: 
Gespreksvaardigheid: 
Gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die vertrouwd zijn, persoonlijke belangstelling hebben of het 
dagelijkse leven (bv. Familie, school of studie, hobby’s, werk, reizen, toekomst en actuele gebeurtenis). Ook 
wordt gebruik gemaakt van tekstverklaring om meningen en argumenten uit te wisselen. 

 
Om het spreken te bevorderen worden de leerlingen gestimuleerd om te vertellen over een kunstwerk of 
kunstgeschiedenis en over een maatschappelijk onderwerp. 
 

Domein D: 
Schrijfvaardigheid : 
Schrijfvaardigheid wordt behandeld aan de hand van een sollicitatie brief, klachten brief en zakelijke brief 
 
Bij grammatica passeren regelmatige en onregelmatige werkwoorden,  
bijv. naamwoord, bijwoord, imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaanmw.,lijdend en bedrijvend, 
verwijswoorden, subjonctif gerondif en de indirecte rede, gerondif en participe present, … 
 
Domein E: 
Literatuur: 
Literatuur en literatuurgeschiedenis vanaf het Classicisme t/m 19

e
 eeuw passeert de revue aan de hand van 

tekstenfragmenten, gedichten en chansons. 
Daarnaast worden leeservaringen beschreven, verdiept en geëvalueerd ( bv. Rhinocéros)   
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Domein A: 
Leesstrategieën behandelen we aan de hand van: 

- teksten uit het leerboek, tijdschriften, kranten, Cito-toetsen, correspondentie, lange en complexe 
teksten, berichten, artikelen, verslagen, etc. .. 

- klassikaal en zelfstandig werken aan de teksten. 
- Leesstrategieën bespreken 
- examenidioom ( CE ) 
- vocabulaire uit de methode die klassikaal doorgenomen en thuis geleerd wordt 

 

 

Domein B: 
Kijk-en luisterstrategieën behandelen we door: 

- klassikaal luisteren en  bespreken 
- thuis luisteren en opdrachten maken 
- stimuleren tot het extensief kijk- en luisteren ( tv5, rfi, France Inter …..) 
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Domein C: 
Gespreksvaardigheid: 
Klassikaal werken we aan: 

- Interactie gesprek 
- Rollenspel 

Thuis worden presentaties voorbereid die voor de klas gepresenteerd worden. 
 
Domein D: 
Schrijfvaardigheid: 
Klassikaal en thuis ; 
 
Domein E: 
Literatuur: 
Klassikaal en thuis 
 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Domein A: 
Vaardigheidstoetsen 
 

Domein B: 
Kijk- en luistertoetsen  
 

Domein C: 
 

Domein D en E: 
Schoolexamens en HD 
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GESCHIEDENIS 

HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
De Tweede wereldoorlog 

De tweede wereldoorlog heeft veel invloed gehad op het moderne Westerse wereldbeeld. In dit hoofdstuk 
allereerst aandacht voor de aanloop en uitbreken van de oorlog, gevolgd door het verloop van de oorlog, en de 
inmenging van de verenigde Staten als gevolg van de aanval op Pearl Harbor. Ook de ideologie van de Nazi’s en 
de Jodenvervolging komen uiteraard aan bod. De tegenaanval van de geallieerden na D-day en de val van het 
derde rijk sluiten het onderwerp af.  
 
Van Hunebed tot Heden 

Tijdens deze periode, die toevallig overeen komt met een hoofdstuk uit het boek, zal de gehele geschiedenis 
van Nederland in een notendop worden behandeld. Er wordt begonnen met Nederland in de prehistorie, 
gevolgd door een kort beeld van de situatie in de oudheid en Middeleeuwen. De Nederlandse Opstand en de 
gouden eeuw komen uitgebreid aan bod. Ook de situatie in Indonesië en Nederland in de 20e eeuw zullen 
worden behandeld. Er zal gewerkt worden met en combinatie van het hoofdstuk uit het handboek en eigen 
materiaal. 
 

Van wigwam tot wolkenkrabber 

De verenigde Staten hebben via diverse massamedia grote invloed op onze manier van denken en doen, en het 
is dan ook belangrijk om tijd in de les aan te besteden aan de geschiedenis. Natuurlijk beginnen we met de 
kolonisatie van Amerika, en de onafhankelijkheidsstrijd tegen Engeland. De tegenstelling tussen de 
republikeinen en democraten wordt behandeld, evenals de verandering in de houding van de VS ten opzichte 
van internationale politiek, als gevolg van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  
 

De tijd van de koude oorlog 

Het democratisch kapitalisme en het communisme staan als ideologie recht tegenover elkaar, en dit hoofdstuk 
draait dan ook om de spanningen die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden tussen het kapitalistische 
westen en het communistische oosten. Aan bod komen de conferentie van Jalta de blokkade van Berlijn en het 
ontstaan van de NAVO en het Warschaupact, en de spanningen en oorlogen die ontstonden als gevolg van 
wederzijds wantrouwen: Korea, de Cuba-crisis en de Vietnam-oorlog. Het onderwerp wordt afgesloten met de 
Perestrojka, de val van de Berlijnse muur en het eind van de Koude Oorlog.  
 

Examenthema’s 

Oorlog in Europa 1798-1918 

Oorlog als maatschappelijk verschijnsel. In dit examenonderwerp aandacht aan de oorzaken, omstandigheden 
en gevolgen van de Napoleontische oorlog, de Krimoorlog, de Frans-Duitse oorlog en de Eerste Wereldoorlog. 
Daarnaast aandacht voor de invloed die oorlog in het algemeen en in deze specifieke oorlogen heeft op de 
maatschappij. 
 

Nederland in de Gouden en Zilveren eeuw 

Dit thema geeft een overzicht van de ontwikkeling van Nederland tot handelsgrootmacht in de 16e, 17e en 18e 
eeuw. Het is deel van de stof voor het Centraal Examen 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens de opbouw in het PTA 
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WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt worden van de informatie in het handboek en de opdrachten 
in het activiteitenboek. Ook wordt getracht met de opdrachten verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te 
spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende opdrachten: 

- Oriëntatieopdrachten uit het activiteitenboek 
- Samenvattingopdrachten. 
- Schrijfopdrachten: werkstukken en verslagen 
- Beeldopdrachten met spotprenten of plaatjes 
- Film met filmopdracht 
- Luisteropdrachten 
- Discussievormen binnen de leerstof 
- Inleefopdrachten 

Er wordt in de les eveneens uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met vaardigheden die worden 
gevraagd tijdens het centraal examen, zoals: 

- Onderscheiden van oorzaak en gevolg 
- Onderscheiden van feit en mening, objectiviteit en subjectiviteit 
- Betrouwbaarheid 
- Standplaatsgebondenheid 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De hoofdstukken worden getoetst via schriftelijke toetsen, die vanaf het 11

e
 jaar tellen als Schoolexamens 

(SE’s).  
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GESCHIEDENIS 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Democratie en ismen ( tot 2008-2009, daarna naar klas 10) 

In de geschiedenis komen verschillende politieke stromingen uitgebreid aan de orde. In dit hoofdstuk staat de 
geschiedenis en inhoud centraal van democratie, liberalisme, socialisme en nationalisme in de 18e en 19e 
eeuw. Deze kennis is zeer belangrijk voor het historisch begrip van de leerling bij het verwerken van de stof die 
volgt.  
 

De Eerste Wereldoorlog 

In dit hoofdstuk staat de Eerste Wereldoorlog centraal, tussen 1914 en 1918. Uiteraard wordt begonnen met 
de oorzaken op de lange termijn, en de aanleiding van de oorlog. Vervolgens wordt ingegaan op de 
loopgravenoorlog, en het verloop van de oorlog, om af te sluiten met het beslissende laatste jaar en de Vrede 
van Versailles.  
 

De Tweede Wereldoorlog 

De tweede wereldoorlog heeft veel invloed gehad op het moderne Westerse wereldbeeld. In dit hoofdstuk 
allereerst aandacht voor de aanloop en uitbreken van de oorlog, gevolgd door het verloop van de oorlog, en de 
inmenging van de verenigde Staten als gevolg van de aanval op Pearl Harbor. Ook de Jodenvervolging komt 
uiteraard aan bod. De tegenaanval van de geallieerden na D-day en de val van het derde rijk sluiten het 
onderwerp af.  
 

Van Hunebed tot Heden 

Tijdens deze periode, die toevallig overeen komt met een hoofdstuk uit het boek, zal de gehele geschiedenis 
van Nederland in een notendop worden behandeld. Er wordt begonnen met Nederland in de prehistorie, 
gevolgd door een kort beeld van de situatie in de oudheid en Middeleeuwen. De Nederlandse Opstand en de 
gouden eeuw komen uitgebreid aan bod. Ook de situatie in Indonesië en Nederland in de 20e eeuw zullen 
worden behandeld. Er zal gewerkt worden met en combinatie van het hoofdstuk uit het handboek en eigen 
materiaal.  
 

Van wigwam tot wolkenkrabber 

De verenigde Staten hebben via diverse massamedia grote invloed op onze manier van denken en doen, en het 
is dan ook belangrijk om tijd in de les aan te besteden aan de geschiedenis.  
Natuurlijk beginnen we met de kolonisatie van Amerika, en de onafhankelijkheidsstrijd tegen Engeland. De 
tegenstelling tussen de republikeinen en democraten wordt behandeld, evenals de verandering in de houding 
van de VS ten opzichte van internationale politiek, als gevolg van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  
Van tsaar tot tsaar 

Een overzicht van de geschiedenis van Rusland. Veel aandacht wordt besteed aan de Russische revolutie, en 
het eind van de tijd van de Tsaren. Het communisme als bestuursvorm wordt uitgebreid behandeld, en het 
verschil tussen communistische theorie en de praktijk van Rusland onder Lenin, Stalin en hun opvolgers. Het 
Russische perspectief op de Koude oorlog komt aan bod, en het onderwerp wordt afgesloten met het eind van 
het communisme in Rusland, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de democratie in Rusland. 
 
De tijd van de koudeoorlog 

Het democratisch kapitalisme en het communisme staan als ideologie recht tegenover elkaar, en dit hoofdstuk 
draait dan ook om de spanningen die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden tussen het kapitalistische 
westen en het communistische oosten. Aan bod komen de conferentie van Jalta de blokkade van Berlijn en het 
ontstaan van de NAVO en het Warschaupact, en de spanningen en oorlogen die ontstonden als gevolg van 
wederzijds wantrouwen: Korea, de Cuba-crisis en de Vietnam-oorlog. Het onderwerp wordt afgesloten met de 
Perestrojka, de val van de Berlijnse muur en het eind van de Koude Oorlog.  
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De brandstapel op!, Hekserij in de Vroegmoderne tijd. 

Ondanks veel nieuwe ontdekkingen tijdens de Renaissance zat niet alles de gewone man mee. Oorlog, pest en 
crisis teisterden het land, en als zondebok koos men zogenaamde ''heksen''. In dit thema aandacht voor de 
reden waarom en de manier waarop men overging tot het vervolgen van heksen en hekserij. Hoe ontstond 
heksenvervolging, hoe ging het in zijn werk en waarom is het uiteindelijk weer verminderd? 
 

Griekse, middeleeuwse en Vroegmoderne filosofie 

Een overzicht van de filosofie door de eeuwen heen. Onder andere aandacht voor Socrates, Plato, Aristoteles, 
Anselmus, Abelard, Thomas van Aquino, Islamitische filosofie en filosofie in de renaissance en verlichting. 
Exacte inhoud nog niet bekend.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens opbouw PTA. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt worden van de informatie in het handboek en de opdrachten 
in het activiteitenboek. Ook wordt getracht met de opdrachten verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te 
spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende opdrachten: 

- Oriëntatieopdrachten uit het activiteitenboek 
- Samenvattingopdrachten. 
- Schrijfopdrachten: werkstukken en verslagen 
- Beeldopdrachten met spotprenten of plaatjes 
- Film met filmopdracht 
- Luisteropdrachten 
- Discussievormen binnen de leerstof 
- Inleefopdrachten 

 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
SE 
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ECONOMIE 

HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

De laatste twee onderwerpen van het schoolexamen komen in het eerste half jaar aan bod.  
Buitenland 1:  

- Europese integratie 
- Landbouwbeleid 
- Arbeidsmarkt in de EU 

Buitenland 2: 
- Internationale handel 
- Wisselkoersen 
- Samenhang rente, inflatie en wisselkoers. 

 
Daarna wordt de gehele economie stof geoefend en met examenopgaven begonnen.   
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens opbouw PTA. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, artikelen, en de actualiteit de klas binnen gebracht vanuit diverse 
media. 
 

 
 

ECONOMIE 

VWO 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Nagenoeg alle onderwerpen die voor het  eindexamen economie verplicht zijn, komen in dit 11
e
 leerjaar 

voorbij. Voortbouwend op de behandelde leerstof in klas 10. De onderwerpen zijn, achtereenvolgens:  
- Europese Samenwerking,  
- Globalisering,  
- Markten,  
- Overheid,  
- Vraag en Aanbod;  
- Micro en Welvaart. 

 

PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 
Volgens opbouw PTA. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, samenvattingen, artikelen, en de actualiteit de klas binnen gebracht 
vanuit diverse media. 
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AARDRIJKSKUNDE 

HAVO 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Wonen in Nederland  

Deze module start met een hoofdstuk waarbij de leerlingen meer leren over de verschillende aspecten van het 
overstromingsgevaar van de grote rivieren in Nederland en hoe deze zich verhouden tot elkaar. Vervolgens 
wordt gekeken wat de relatie is tussen klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en wateroverlast. 
Tenslotte wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe de ruimtelijke inrichting van het landschap de kans op 
een overstroming beïnvloedt. In het tweede hoofdstuk staat het Nederlandse rivierbeleid centraal. In het 
laatste hoofdstuk zoeken de leerlingen naar een antwoord op de vraag of de groei van de stedelijke economie 
samen kan gaan met een vergroting van welvaart en welzijn. Verschillende actuele thema’s, zoals 
congestieproblemen, segregatie- en innovatievraagstukken, passeren de revue.  
 

Systeem aarde  

In deze module verdiepen de leerlingen zich in diverse fysisch geografische onderwerpen. In het eerste 
hoofdstuk staat de ‘actieve aarde’ centraal, waarbij plaattektoniek en endogene processen en de gevolgen 
daarvan worden behandeld. Exogene processen komen aan bod in het tweede hoofdstuk. De leerlingen leren 
meer over de afbraak en vorming van landschappen. In het derde hoofdstuk gaat het over het klimaat en de 
landschapszones die de aarde kent. Het laatste hoofdstuk richt zich op de vraag welke risico’s mensen lopen in 
gebieden waar natuurlijke gevaren voorkomen en onderzoekt hoe de mensen daar me omgaan. Er wordt 
gekeken naar gekeken naar twee gebieden in de Verenigde Staten met natuurlijke gevaren. Calefornië om de 
daar voorkomende aardbevingen en Florida om de daar jaarlijks terugkerende hurricanes (orkanen).  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens de opbouw van het PTA en het gebruikte handboek (De Geo voor HAVO). 
 
Met name het thema ‘wonen in Nederland’ leent zich uitstekend voor het innemen van standpunten, 
maatschappijkritiek en het vormen van een (moreel) oordelend vermogen.  
 

Het thema ‘systeem aarde’ hangt nauw samen met de periodes ‘geologie’ (klas 9) en ‘weer en klimaat’ (klas 
10). Het thema ‘wonen in Nederland’ toont hier en daar ook samenhang met de periode ‘weer en klimaat’.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt van de informatie in het handboek en de opdrachten in het 
werkboek. Ook wordt getracht met verschillende materialen/opdrachten die door de docent worden geleverd 
de verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende 
opdrachten: 

- PowerPoint presentaties;  
- Samenvattingopdrachten;  
- Schrijfopdrachten: artikelen, werkstukken en verslagen; 
- Film met filmopdracht; 
- Discussievormen binnen de leerstof; 
- Inleefopdrachten; 
- Simulaties en rollenspellen; 
- Presentatieopdrachten.  

 
Er wordt in de les eveneens uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met geografische vaardigheden en 
werkwijzen (die worden gevraagd tijdens het centraal examen), zoals: 
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- Atlas- en kaartvaardigheden;  
- Onderscheiden van oorzaak en gevolg; 
- Werken met ruimtelijke schaalniveaus; 
- Het bekijken van verschijnselen of gebieden vanuit verschillende dimensies;  
- Het vergelijken van gebieden;  
- Het leggen van relaties tussen verschijnselen en gebieden;  
- Meningsvorming.  

 

Specifieke opdrachten en werkvormen per thema 

Het is de bedoeling dat na verloop van tijd een meer gedetailleerd overzicht beschikbaar is met daarin enkele 
specifieke opdrachten en werkvormen die per thema worden gebruikt. Deze opdrachten zullen in de loop van 
het schooljaar 2010-2011 en schooljaar 2011-2012 ontwikkeld worden en zijn dus momenteel nog niet bekend.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De kennis wordt getoetst door middel van verschillende voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen (SE) zoals 
opgenomen in het PTA.  
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AARDRIJKSKUNDE 

VWO 
 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Zuidoost Azië in beeld  

In deze module staat de Zuidoost Azië, een van de meest dynamische regio’s ter wereld, centraal. Het gebied 
raakt meer en meer geïntegreerd in de wereldeconomie. Veel mensen krijgen het beter en de honger neemt af, 
maar hier en daar neemt de sociale en regionale ongelijkheid ook toe. De leerlingen leren hoe het gebied zich 
economisch gezien heeft ontwikkeld en hoe de afhankelijkheidrelaties in de loop van de afgelopen eeuwen zijn 
veranderd. Ook wordt de regio vergeleken met een andere macroregio: Zuid Azië. Beide regio’s ondergaan 
ingrijpende veranderingen, maar wie goed kijkt, ziet grote regionale verschillen.  
 

Zuidoost Azië actueel   

In deze module zullen de leerlingen zich bezig houden met actuele vraagstukken in Zuidoost Azië. Ze 
onderzoeken de natuurlijke hulpbronnen en de natuurlijke risico’s in dit gebied en de economische en politieke 
verstrengeling tussen stad en platteland. Daarnaast komt de eenheid en diversiteit in religies en culturen aan 
bod.   
 

Globalisering   

In de eerste twee hoofdstukken van de module ‘Globalisering’ gaat het om de indeling van de wereld vanuit 
het perspectief van de globalisering. De bedoeling van het derde hoofdstuk is dat de leerlingen een goed 
kaartbeeld van de wereld krijgen. Wanneer je een aardrijkskundige bril opzet, zie je dat de wereld nog steeds 
een mozaïek is van heel eigen cultuurgebieden. Hoe meer je hier op inzoomt, hoe groter de verschillen in 
welvaart, tradities, ontwikkeling en bestuur lijken te zijn. In het vierde hoofdstuk wordt gekeken naar de rol en 
functies die wereldsteden hebben. De mondiale invloed van deze steden wordt toegelicht aan de hand van de 
steden New York, Los Angeles en Washington.  
 

Arm en rijk  

Het eerste hoofdstuk van deze module gaat over de verdeling van voedsel over de wereldbevolking en geeft 
antwoord op de vraag wat de kenmerken, oorzaken en gevolgen van het wereldvoedsel vraagstuk zijn. Het 
tweede hoofdstuk gaat dieper in op de invloed van natuurlijke en maatschappelijk omstandigheden op dit 
voedselvraagstuk. Met name de redenen voor het ontbreken van voldoende voedselzekerheid krijgen in dit 
hoofdstuk veel aandacht, waarbij het Afrikaanse Malawi als voorbeeld dient. In het derde hoofdstuk wordt 
kritisch gekeken naar de verleende vormen van ontwikkelingshulp en het politiek-economisch handelen van de 
rijke landen. Het straatarme Ethiopië dient hierbij als voorbeeldland.  
 

Eigen onderzoek  

De leerlingen voeren een eigen onderzoek uit in de eigen omgeving. Hierbij zullen de leerlingen 
aardrijkskundige werkwijzen en vaardigheden dienen toe te passen. Tevens wordt gebruik gemaakt van het 
‘stappenplan geografisch onderzoek’.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens de opbouw van het PTA en het gebruikte handboek (De Geo voor VWO). 
De thema’s die tijdens de vaklessen aardrijkskunde in klas 11 aan bod komen (en die hierboven zijn 
beschreven), lenen zich uitstekend voor het innemen van standpunten, maatschappijkritiek en het vormen van 
een (moreel) oordelend vermogen.  
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk.  
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt van de informatie in het handboek en de opdrachten in het 
werkboek. Ook wordt getracht met verschillende materialen/opdrachten die door de docent worden geleverd 
de verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende 
opdrachten: 

- PowerPoint presentaties;  
- Samenvattingopdrachten;  
- Schrijfopdrachten: artikelen, werkstukken en verslagen; 
- Film met filmopdracht; 
- Discussievormen binnen de leerstof; 
- Inleefopdrachten; 
- Simulaties en rollenspellen; 
- Presentatieopdrachten.  
- Onderzoeksopdrachten.  

 
Er wordt in de les eveneens uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met geografische vaardigheden en 
werkwijzen (die worden gevraagd tijdens het centraal examen), zoals: 

- Atlas- en kaartvaardigheden;  
- Onderscheiden van oorzaak en gevolg; 
- Werken met ruimtelijke schaalniveaus; 
- Het bekijken van verschijnselen of gebieden vanuit verschillende dimensies;  
- Het vergelijken van gebieden;  
- Het leggen van relaties tussen verschijnselen en gebieden;  
- Meningsvorming.  

 

Specifieke opdrachten en werkvormen per thema 

Het is de bedoeling dat na verloop van tijd een meer gedetailleerd overzicht beschikbaar is met daarin enkele 
specifieke opdrachten en werkvormen die per thema worden gebruikt. Deze opdrachten zullen in de loop van 
het schooljaar 2010-2011 en schooljaar 2011-2012 ontwikkeld worden en zijn dus momenteel nog niet bekend.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA.   

Het thema ‘Zuidoost Azië in beeld’ toont in sommige paragrafen samenhang met de periodes ‘geologie’ (klas 9) 
en ‘weer en klimaat’ (klas 10). De modules ‘globalisering’ en ‘arm en rijk’ hangen nauw samen met de periode 
economie ‘globalisering’ en de periode maatschappijleer ‘milieu en ontwikkeling’ (klas 11).  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De kennis wordt getoetst door middel van verschillende voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen (SE) zoals 
opgenomen in het PTA.  
 
 
 



Leerplan   klas 11 
  Vaklessen                           

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         236       

 

 

 

WISKUNDE A 

HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

• Domein Toegepaste analyse 
        Exponentiële functies 
        Andere functies 
        Families van functies 

• Domein Binomiale verdeling 
        Tellen en kans 
        Rekenen met kansen 
        De binomiale verdeling 

• Examentraining 
        Opgaven per onderwerp 
        Gemende opgaven         

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de elfde klas is een van de thematieken de standpuntbepaling. Hoe stel ik me op tegenover de ander. Het 
gaat om het onderzoeken van verschillende standpunten, hetzelfde vanuit verschillende kanten bekijken.  In de 
elfde klas is de twijfel een ontwikkelingsinstrument. Je kan het op deze manier zien, maar ook op een andere, 
wat is nu de waarheid, een vraag die pas in klas 11 op zijn plaats is. Zo is er in de kansrekening wel een zonder 
twijfel een antwoord te geven over de kans op een gebeurtenis, maar niet over de uitkomst van een individueel 
toevalsproces. In klas 11 is het ook mogelijk om te discussiëren over de misbruik van de kansrekening bij 
uitspraken als "de kans dat deze dijk doorbreekt is 1 op 100.000". 
 
De wiskunde als toegepast vak, als vak dat in andere disciplines gebruikt kan worden is dan terug te vinden in 
de kansrekening en de statistiek.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg 

• Werken in groepen 

• Zelfstandig werken 
 
 

VAJINHOUDELIJK SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Economie 

• Maatschappijleer 

• Aardrijkskunde  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De hoofdstukken worden getoetst via schriftelijke toetsen, die allemaal vanaf het 11

e
 jaar tellen als 

Schoolexamens (SE’s).  
Voor de toelichting zie PTA. 
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WISKUNDE B 

HAVO 
 
Karakteristieken ontwikkeling 

De meeste leerlingen die wiskunde B kiezen doen dit omdat ze echt zich in de wiskunde willen verdiepen. Deze 
leergierigheid, moet ondersteund worden met doorzettingsvermogen, plezier in het werk, netheid, etc. De 
leerlingen kunnen, mits daartoe goed begeleid, steeds grotere hoeveelheden stof aan.  
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Als nieuwe onderwerpen krijgen de leerlingen differentiëren en de toepassingen van differentiëren, 
Logaritmen. 
Alle onderwerpen die in het voorgaande jaar zijn behandeld worden kort herhaald.  
De volgende onderwerpen worden tevens verdiept: exponentiële functies, goniometrie, meetkunde. 
We oefenen tevens met examensommen. 
- De meetkunde wordt versneld behandeld door de oefening in het voorexamenjaar.  
- Bij het differentiëren wordt de theorie die toch behandeld. Als verdieping, en om meer overzicht te krijgen 
behandelen we het ouderwetse functieonderzoek. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Van veel onderwerpen is het belangrijk deze in het examentraject 4 en 5 havo regelmatig terugkomen, en 
indien ze behandeld worden wel voldoende diepgang krijgen.  
Bij enkele onderwerpen kan met een herhaling in de les en zelfstandig werk van de leerling worden volstaan.  
Veel oefening met examenopgaven is noodzakelijk als herhaling, gewenning, om voldoende diepgang te 
waarborgen, en om de leerlingen de opbouw van de examenopgaven te leren doorzien, etc.  
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

- klassikale uitleg, onderwijsleergesprek.  
- Veel tijd in de les, meer dan de helft, om alleen te werken in volstrekte stilte, dan wel in tweetallen.  
De leerlingen die meer moeite hebben met de stof krijgen extra hulp in de les, en vaak ook individuele 
ondersteuning enkele keren buiten de les. Goede leerlingen krijgen af en toe een extra puzzel. 
SAMENHANGEN 
Goede voorbereiding op het examen. Bij de lesstof zijn veel parallellen met natuurkunde, die natuurlijk 
aandacht krijgen. 
 
TOETSIGN VAN DE LESSEN 

In het jaar zijn drie grote toetsen. Het onderwerp differentiëren is zo belangrijk dat dit in alle toetsen 
voorkomt.  Bij de eerste toets worden veel algebraïsche vaardigheden zonder verhaaltje getoetst, met een 
enkele examenopgave. Bij de tweede en de derde toets ligt dit juist andersom. 
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WISKUNDE A EN C 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Domein Discrete Analyse 

Rijen 
Recursie en directe formule 
Rekenkundige en meetkundige 
Formules voor de som 
 
Domein Statistiek 

Statistische verwerking 
Populatie en steekproef 
Frequenties en diagrammen 
Klassen en polygonen 
Statistische maten 
Centrum en spreidingsmaten 
De standaardafwijking 
Schatten bij klassen 
Normale verdeling en waarschijnlijkheidspapier  
 
Domein Kansrekening 

Kansrekenen   
Tellen en kansen 
Verwachtingswaarde 
Binomiale verdeling 
Verwachtingen 
Verwachtingswaarden 
 De somregels 
 De wortel-n-wet voor de som 
 De wortel-n-wet voor het gemiddelde 
 
Domein Grafen en Matrices ( deze domein is alleen voor wiskunde C ) 

Matrices en grafen 
Matrices en matrixproducten 
Grafen en matrixmachten 
Werken met matrices 
Overgangsmatrices, evenwicht 
Bevolkingvoorspellingmatrices en bevolkingsgroei 
              
PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 
In de elfde klas is een van de thematieken de standpuntbepaling. Hoe stel ik me op tegenover de ander. Het 
gaat om het onderzoeken van verschillende standpunten, hetzelfde vanuit verschillende kanten bekijken.  In de 
elfde klas is de twijfel een ontwikkelingsinstrument. Je kan het op deze manier zien, maar ook op een andere, 
wat is nu de waarheid, een vraag die pas in klas 11 op zijn plaats is. Zo is er in de kansrekening wel een zonder 
twijfel een antwoord te geven over de kans op een gebeurtenis, maar niet over de uitkomst van een individueel 
toevalsproces. In klas 11 is het ook mogelijk om te discussiëren over de misbruik van de kansrekening bij 
uitspraken als "de kans dat deze dijk doorbreekt is 1 op 100.000". 

 
De wiskunde als toegepast vak, als vak dat in andere disciplines gebruikt kan worden is dan terug te vinden in 
de kansrekening en de statistiek.  
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg 

• Werken in groepen 

• Zelfstandig werken 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Economie 

• Maatschappijleer 

• Aardrijkskunde  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De hoofdstukken worden getoetst via schriftelijke toetsen, die allemaal vanaf het 11

e
 jaar tellen als 

Schoolexamens (SE’s).  
Voor de toelichting zie PTA. 
 
 
 

WISKUNDE B   

VWO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Domein discrete analyse en differentiaalrekening. 
Onderzoek van het verloop van grafieken, toenamediagrammen, theoretische basis voor en beginselen van het 
differentiëren, rekenregels, raaklijnen en uiterste waarden van veeltermfuncties. 
 
Domein differentiaalrekening. 
Een herhaling van exponentiële functies. Exponenten en logaritmen. De logaritmische functie. Afgeleiden van 
exponentiële en logaritmische functies. De kettingregel. De tweede afgeleide en buigpunten. 
 
Domein voortgezette meetkunde. 
Driehoeken, bijzondere lijnen in driehoeken, bewijsvoering 
 
Domein goniometrie, een inleiding daarop. 
Invoering van goniometrische functies,  eigenschappen van grafieken, goniometrische vergelijkingen, afgeleide 
functies. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Waar bij de projectieve meetkunde het oneindige in beeld komt, dat wil zeggen “het oneindig ver weg zijnde“, 
komt in de analyse het benaderingsproces in beeld via “oneindig” veel kleine stapjes. Het limietbegrip brengt 
leerlingen bij de grens van hun denkvermogen. Net als bij het logaritmebegrip worden ze uitgedaagd om een 
verdere stap te zetten te zetten m.b.t. het abstracte denken. De onderliggende vraag is waar zij zelf staan in 
een wereld die zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant als maar groter wordt. Waar grenzen 
verdwijnen is het van belang om een centrum vast te houden. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg, onderwijsleergesprek 

• Samenwerken in de les 

• Zelfstandig werken 
 
VAKINHOUDELIJK SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Wordt in de les niet echt zichtbaar, maar natuurlijk vindt de theorie zijn toepassingen in de exacte vakken. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Naast voortgangstoetsen, oefenopgaven en het leergesprek wordt de stof via SE toetsen getoetst. 
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BIOLOGIE 

HAVO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Zenuwstelsel, hormoonstelsel, Stofwisseling, Evolutietheorie, gedragsleer, Erfelijkheidsleer. Fenomenologisch 
practicum dierkunde. 
 

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Synthese tussen afronding van het eindexamenprogramma en leeftijdsgeoriënteerde onderwerpen.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken, practicum. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In de vaklessen wordt waar mogelijk voortgebouwd op de periode. 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Schriftelijke toetsen, practicumverslag. 
 

 

 

BIOLOGIE 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Homeostase van het interne milieu, Stofwisseling bij mens en dier, kringlopen. Practica dierkunde en 
vegetatiekunde. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Homeostase van het interne milieu, Stofwisseling bij mens en dier, kringlopen zijn abstractere 
examenonderwerpen die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen. 
Met de practica dierkunde en vegetatiekunde probeer ik gericht de mogelijkheid tot concrete natuur 
ervaringen en de verdieping daarvan aan te bieden. 
 

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken, practicum. 
 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Schriftelijke toetsen, practicumverslagen. 
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NATUURKUNDE 

HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Elektrische stroom 
Licht 
Geluid en golven 
Kracht en bewegen 
Vectoren en hefbomen 
Arbeid en energie 
Energie en warmte 
Elektromagnetisme en inductie 
 
Herhaling stof 10

e
 klas + uitbreiding met soortelijke weerstand. 

Herhaling stof 10
e
 klas + uitbreiding met loep. 

Herhaling stof 10
e
 klas + uitbreiding met lopende en staande golven, golflengte, fase in een golf, snaar- en 

blaasinstrumenten. 
Herhaling stof 10

e
 klas + uitbreiding met wisselwerking, 3

e
 wet van Newton, spankrachten. 

Herhaling stof 10
e
 klas + uitbreiding met werklijn en arm van een kracht, momentenwet, 

evenwichtsvoorwaarden voor draaien en schuiven. 
Kracht en arbeid, energie omzetten en behouden, energiebronnen en energiesoorten, werken met WAK en 
WBE, vermogen, wrijving. 
Warmte als energiebron, rendement, transport en uitwisseling van warmte, soortelijke warmte. 
Een elektrische stroom wekt een magneetveld op, Lorentzkracht, richtingregels, een magneetveld wekt een 
elektrische stroom op, transformator. 
 

 

 

NATUURKUNDE 
VWO 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Elektrische stroom 
Licht 
Geluid en golven 
Kracht en bewegen 
Vectoren en hefbomen 
Arbeid en energie 
Energie en warmte 
Elektromagnetisme en wisselstroom 
Terug- en vooruitblik 
 
Herhaling stof 10

e
 klas + uitbreiding met soortelijke weerstand. 

Herhaling stof 10
e
 klas + uitbreiding met loep en negatieve lens. 

Herhaling stof 10
e
 klas + uitbreiding met lopende en staande golven, golflengte, fase in een golf, snaar- en 

blaasinstrumenten. 
Herhaling stof 10

e
 klas + uitbreiding met wisselwerking, 3

e
 wet van Newton, spankrachten. 

Herhaling stof 10
e
 klas + uitbreiding met werklijn en arm van een kracht, momentenwet, 

evenwichtsvoorwaarden voor draaien en schuiven. 
Kracht en arbeid, energie omzetten en behouden, energiebronnen en energiesoorten, werken met WAK en 
WBE, vermogen, wrijving. 
Warmte als energiebron, rendement, transport en uitwisseling van warmte, soortelijke warmte, 1

e
 en 2

e
 

Hoofdwet, isothermen en adiabaten. 
Wisselwerking tussen elektrische stromen en magneetvelden, Lorentzkracht, richtingregels, inductie, wetten 
van Lenz en Faraday, transformator, effectieve waarde van een wisselspanning. 
Oriënteren op en presenteren van de eigen ontwikkelingsweg en het beroepsperspectief binnen Natuurkunde.  
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

In klas 11 staat het herhalen en het op examenniveau brengen van de leerstof centraal. Daarbij moeten de 
leerlingen leren om voor 1 tentamen overzicht over en beheersing te krijgen van meerdere hoofdstukken en 
onderwerpen. Dit vergt een grote inspanning van de leerlingen. 
Hoewel het voor VWO niet aan de orde lijkt, omdat in klas 12 nogmaals zo’n herhaling volgt, ligt het accent in 
12 op het werken vanuit zo’n overzicht en beheersing, terwijl dit in 11 nog tot instrument gemaakt moet 
worden.  
Het leren denken in termen van energieomzettingen is daarbij van groot belang. Naast denken vanuit oorzaak-
gevolgrelaties (kracht en beweging; stroom, spanning en weerstand) leert de leerling te denken vanuit het 
proces, waarbij een goed overzicht van begin, verloop en eind noodzakelijk zijn. De energiewetten zijn zeer 
algemeen geformuleerd en moeten voor elke situatie een specifieke invulling krijgen. De leerling moet leren de 
vertaling te maken vanuit zijn situatie naar de wetten toe. 
In het elektromagnetisme leert de leerling dat heel verschillende verschijnselen met elkaar Vakinhoudelijke 
samenhangen van de lessen en elkaar wederzijds beïnvloeden. 
Dit alles past in de ontwikkeling van de 11

e
 klasser, die groeiend naar de volwassenheid toe, steeds meer op 

eigen benen komt te staan, meer verantwoordelijkheden op zich neemt, brede verbanden leert doorzien, 
verwevenheden leert hanteren, zich een mening vormt en gaandeweg zijn eigen verhouding tot de dingen 
bepaalt. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Doceerlessen, onderwijsleergesprek, oefenen met rekenopgaven, grafieken tekenen en aflezen, constructies 
tekenen, groepswerk, practicum, ontwerpopdracht, logboek bijhouden, verslag schrijven, oriënterende 
opdracht, presentatie voorbereiden en houden, reflecterende opdrachten. 
Naast een verschuiving van het methodische naar het onderzoeksmatige wat betreft het experiment (zie klas 
10, vaklessen), verschuift ook in praktische opdrachten de nadruk. Deze komt te liggen op het zelf gericht 
toepassen en kritisch hanteren van verschijnselen en begrippen. 
Aan het eind van 11 V5 worden de lln uitgenodigd om kritisch te kijken naar de ontwikkeling van de eigen 
vaardigheden en competenties en hoe die middels vervolgopleiding, studentenleven en beroepsperspectief 
verder ontwikkeld kunnen worden. 
In de klassikale verwerking van leerstof kunnen werkvormen als snelle diagnose en feedback, Links/Rechts-
opdrachten, schriftelijke OLG’s, POE-experimenten, Next Time Questions en YouTube-flimpjes een rol spelen.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De concentrische opzet van de cursus komt in klas 11 uitdrukkelijk voor het voetlicht: oude stukken theorie 
worden herhaald, uitgebreid en verbonden met andere onderwerpen. Er wordt stevig gewerkt aan overzicht, 
beheersing en het eigen omgaan met de dingen. Dit heeft Natuurkunde gemeen met vele andere zaken die in 
11 worden aangeboden, waaronder het PWS, de periodes Parcival, astronomie, projectieve meetkunde, 
ontwikkelingssamenwerking etc.  
In het VWO wordt het jaar afgesloten met een tweede ronde waarin de leerling terugblikt op hoe hij/zij zich 
in/aan dit vak ontwikkeld heeft. Ook de vooruitblik op vervolgopleiding en beroep wordt opnieuw aan de orde 
gesteld. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Er worden geen voortgangstoetsen meer afgenomen. Daarentegen is er in elke toetsweek een groot tentamen 
over meerdere hoofdstukken van de stof. Tussen de toetsweken door worden sommige onderwerpen 
afgesloten met een Praktische Opdracht. De Terug- en vooruitblik wordt afgesloten met een presentatie, 
waarin de leerling zijn ontwikkeling en verhouding tot het vak schetst. 
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SCHEIKUNDE 

HAVO/VWO 
 
INHOUD VAN DE LE SSEN 

Wij gaan eerst beginnen met herhaling van koolstofchemie : systematische naamgeving, structuurformules, 
eigenschappen van alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, alkaanzuren daarna wordt organisch chemie 
uitgebreid tot cycloalkanen, aromaten, aldehyden, kytonen, ether, ester, vetsuren, glycerol, aminen, 
verzadigde en onverzadigde vetten, hydrolyse reactie van esters en vetten, condensatiereactie, verzeping, 
isomeren,zuurrestionen,  
De leerlingen moeten kennis maken met nieuwe termen: polymeren, monomeren  
Macromoleculen en polymerisatiereactie.  
Additie reactie, condensatie en hydrolyse reactie herhalen en toepassen bij polymeren. Soorten van plastics die 
bij polymerisatiereactie wordt gemaakt, toepassingen, eigenschappen, voor en nadelen van plastics komt ook 
naar voren. Plastics en milieu.  
 
Eiwitten: essentiële aminozuren, codes, namen en koppelen van aminozuren tot eiwitten, peptidebindingen en 
hydrolyse van een eiwit. 
Koolhydraten: monosachariden, disachariden, polysachariden en  zoetstoffen. 
 
Rekenen aan reacties: Mol, massa, dichtheid en volume herhalen en uitbereiden met  
concentratie, molariteit, concentratie van ionen, chemische hoeveelheid van gassen berekenen, molaire 
volume (Vm) zoeken in Binas en toepassen en rekenen aan de reactie in oplossing. 
 
Reactiesnelheid: formule, aantal factoren die reactiesnelheid beïnvloeden( soortstof, concentratie, 
temperatuur, katalysator, verdelingsgraag, effectieve en niet effectieve botsingen, endotherm en exotherm 
reactie met behulp van energiediagram uitleggen,       
Chemische industrie, ammoniak, bolkschema, rendement berekenen, giftigheid van de stoffen, MAC waarde, 
ADI waarde, toxiciteit. 
 
Evenwichtsreactie, soorten van evenwichtsreactie, concentratiebreuk evenwichtsvoorwaarde en verstoorde 
evenwicht.  
 
Herhalen van indicatoren, pH meten, zuur en zure oplossingen,basen en basische oplossingen. Uitbereiden met 
sterke en zwakke zuur/base pKz, pOH, pKb berekenen  Verdunnen van zure en basische oplossingen, zuur base 
reacties formule van belangrijke zuur en base kennen, berekenen van pH, zuurconstante Kz, baseconstante Kb 
en kwantitatieve analyse. 
 
Metalen, uitleg wat redoxreactie is, oxidatoren en reductoren, Redoxreactie met metalen, de redoxtabel,niet 
metalen als oxidator, halfreacties, titeratie, redoxtiteratie, alcoholen als reductor, elektrolyse, 
elektrochemische cel. 
 
Herhaling van alle scheidingsmethodes. 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In de elfde klassen komen veel nieuwe leerstoffen voor, termen, onderwerpen naar voren worden hogere 
eisen aan de leerlingen gesteld qua niveau en tempo dan de jaren daarvoor. De leerlingen worden geleidelijk 
voorbereid voor examen. Niveau van examen is vergelijkbaar met de informatie, opdrachten en voorbeelden 
die in het boek staan, daarom is het belangrijk dat de leerlingen naast het uileg veel mogelijk informatie uit het 
boek lezen en opdrachten zelf maken en herhalen van opdrachten die zij/hij moeilijk vinden. Via practicum 
lessen zelf kunnen ontdekken en waarnemen, daarom is het noodzakelijk om een kort verslag te maken over 
practicum waarin benodigdheden, uitvoering, waarnemingen en conclusies staan en ook vragen over 
uitgevoerde proeven maken. De leerlingen leren omgaan met chemicaliën, ze maken onderscheid tussen 
giftige of schadelijke stoffen. Ze leren omgaan met allerlei soorten glaswerk in de praktijk, ze moeten stoffen 
nauwkeurig kunnen wegen, volume van vloeistoffen precies lezen, en resultaten nauwkeurig berekenen. 
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WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

Leerstof wordt uitgelegd, naast de uitleg en gegeven opdrachten over nieuwe leerstof  moeten de leerlingen 
veel mogelijk voorbeelden en opdrachten uit het boek maken, ze mogen uit het antwoorden map de gemaakte 
opgaven nakijken. Als zij een opdracht of meer niet snappen, dan is het de bedoeling dat ze de volgende les 
vragen aan de docent om de opgave klassikaal of individueel uit te leggen. Het is ook verstandig dat de 
leerlingen het elkaar uitleggen. 
De leerlingen moeten praktische schoolexamen maken, daarvoor moet vaak geoefend worden via klassikale 
practicalessen.  
Zij leren de namen van al het glaswerk of materialen die bij practicum gebruikt wordt, ze leren 
gevarensymbolen om de chemicaliën op de juiste manier te gebruiken.  
Zij krijgen nodige informatie over het afval van de chemicaliën aan het eind van practicalessen of waar het 
verzameld moet worden, zware metalen en giftige stoffen mogen niet in het gootsteen weggespoeld worden.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Milieukunde omgaan met allerlei soorten chemicaliën. 
 
Natuurkunde: Golflengte van het licht, spiegelbeeld, temperatuur, elektronen overdracht bij redox reactie en 
elektrolyse, metalen zijn goede warmte en stroom geleders. 
 
Biologie: vetten, oliën, aminozuren,vetzuren en koolhydraten: monosachariden, disachariden en 
polysachariden . 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Bij het uitvoeren van praktische opdrachten maken de leerlingen een kort verslag, in het verslag moeten ze het 
doel, waarnemingen, conclusie en eventueel een  berekening zeker niet missen. In 11havo 4 wordt VGT toetsen 
gegeven, schriftelijke overhoringen en twee schoolexamen. 
 
11vwo en 11havo  leerlingen hebben drie theoretische schoolexamens en één praktische schoolexamen. 
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Terugslagspelen 

Volleybal 

- uitbouw van bovenstaande leerdoelen tot toepassing in 6x6 spel met kennis van alle daarbij relevante 
spelregelkennis en scheidsrechtertekens zoals verwoord op de laatste 2 pagina’s. 

 

- Basistechnieken: 

- bovenhandse techniek (bht)  

- onderarmtechniek (oat) 

- onderhandse service (os) 

- bovenhandse service (bs) 

- bovenhandse slag (smash) 

- blokkering 
 
Oefenvormen en oefenspelvormen: 
Op de volgende pagina’s wordt per techniek een mogelijke opbouw in oefenvorm en oefenspelvormen 
gegeven. Het is dan aan de leerkracht zelf daar een keuze uit te maken, vormen desgewenst aan te passen, 
over te slaan, etc.. De uitvoering van de technieken wordt beschouwd als aanwezige kennis bij de leerkrachten 
lichamelijke opvoeding. 
 
Opm.: bij oefenvormen zonder smash en blokkering liefst een iets te hoog net. 
 
Opm.: om de afstand tot het net goed te bewaren is het handig in de oefenvormen gebruik te maken van een 
T-net (een horizontaal net bovenop en verticaal net) of een lijn/voorwerp voor het net aan te brengen 
waardoor die laatste halve meter afstand van het net behouden blijft. 
 
Opm.: bij parcoursvormen is het handig het “achter je gespeelde bal aanlopen” te hanteren omdat dit later 
gebruikt kan worden in complexere oefenvormen. 
 
Spelregelkennis: 
Op de laatste 2 pagina’s staan de relevante spelregels voor ons schoolvolleybal. Ook staan de meest relevante 
scheidsrechtertekens beschreven. 
 

Slag- en loopspelen 

Totaal soft/ honkbal spel 
 

Doelspelen 

Keuze in toernooi vormen 
 

Zelfverdediging 

Tijdens de S.O.K.-periodes is de mogelijkheid er om op een boksschool wat extra lessen boksen te volgen. De 
kinderen zullen de aangeleerde technieken verder uitbreiden en zullen ook de achterste vuisten gaan 
gebruiken. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Denken: 

Het bewegen en sporten wordt steeds meer in relatie gebracht met de eigen persoonlijkheid. Keuzes moeten 

zelf worden gemaakt die aansluiten bij de leerling. Positieve en negatieve ervaringen kunnen dit weer bijsturen 

voor volgende keuzes. Houding en bewuste voorbereiding worden gevraagd, vooral ook in contact bij 

buitenschoolse activiteiten. 
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Kennis over jaren gedane sporten moeten feitelijker en theoretischer worden eigen gemaakt en toegepast in 

begeleidende zin, bijvoorbeeld op de sportdagen. 

Voelen: 

Het voelen staat steeds meer in relatie tot de eigen voorkeuren. 

Willen: 

De wil is vanzelfsprekend bij passende keuzes. Soms zijn de keuzes niet goed gemaakt of bied de leerkracht iets 

aan wat verplicht, maar niet leuk is, dan komt een stuk doorzettingsvermogen om de hoek kijken, want 

beoordelingen spelen toch ook een rol. 

 

WERKWIJZE VAN DE LESSEN 

Leerlingen sporten in verschillende groepen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Het domein muziek en bewegen zal minder aandacht krijgen, omdat het terug komt in het vak euritmie.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Er wordt gekeken naar een voldoende aanwezigheid om tot een beoordeling te komen. 
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KUNSTZINNINGE EN AMBACHTELIJKE VAKKEN 
 

 

ZANG / KOORZANG 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

In de elfde klas wordt een begin gemaakt met complexere vierstemmige stukken. Gedacht kan worden aan 
Oratoria zoals een mis of een requiem. Bij het instuderen wordt meer gelet op de individuele draagkracht. Wat 
is mijn bijdrage aan het geheel? Welke initiatieven kan ik nemen? 
De eigen stem moet zichtbaar worden. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGONDEN EN DOELEN 
In het naar buiten treden in het muzikale onderscheidt de leerling zich van zijn koorgenoten. Hierdoor wordt 
het hem mogelijk om zichzelf te beleven in het geheel. Hij leert te oordelen over het totale klankbeeld. Vaak 
ontstaat er tijdens de repetities een sfeer waaruit blijkt dat de leerlingen zich innerlijk met de muziek 
verbonden hebben.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt nadruk gelegd op professionaliteit. Door het uiterlijk beter te vormen, ontstaat er ook een grotere 
innerlijke beleving. Er wordt gekeken naar de boodschap van de componist. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHAGEN VAN DE LESSEN 

De samenhang is afhankelijk van het stuk, van de opvoeringen die gepland zijn en van de leeftijd waarbij het 
stuk past. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Na de kooruitvoeringen wordt er met de klassen een evaluatief gesprek gehouden. 
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TEKENEN/ SCHILDEREN 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Een voorwerp, een stoel of een tafel, wordt op drie verschillende manieren uitgewerkt. De leerlingen moeten 
binnen een beperkt gegeven een bevredigend beeld realiseren .Eerst is er het waarnemen van perspectief en 
proporties van het voorwerp. Dan wordt, met potlood,  in een goede vlakverdeling het voorwerp met schaduw 
uitgewerkt. 
Van dit voorwerp wordt met zwarte stift of potlood  een grafische versie in zwart /witte (en evt. grijzen) 
vlakken gemaakt. Deze bestaan uit licht- donkercontrasten. 
 De leerlingen leren denken in formeel abstracte termen 

Bij de laatste uitwerking moet het voorwerp vervormd, uitgebreid of in ieder geval zo bewerkt worden dat er 
een spannend fantasievol of vervreemdend geheel ontstaat.  
Bij deze opdracht moet er gezocht worden naar een passend beeldend middel. Materiaalkeuze is vrij. 
 

SCHILDEREN 
Er wordt een non-figuratief schilderij op doek gemaakt. Hier gaat het om het leren omgaan met verf en kleur 
als schilderkunstig middel, het onderzoeken naar eigen beeldende kwaliteiten/ creatieproces en een eigen 
handschrift/ palet. 
Er worden eerste voorstudies op papier gemaakt. Daar wordt een selectie uit gemaakt en op doek gemaakt.  
Daarnaast wordt zowel het eigen werk en dat van de ander besproken(ook wel van kunstenaars). En moeten ze 
kunnen verwoorden wat ze willen en hoe ze daar naartoe hebben gewerkt, o.a. aan de hand van formele 
aspecten. Wat het werk met hun doet , inhoudelijk en hoe dat komt.   
  
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In deze fase gaan de leerlingen hun standpunt innemen. Hun eigen oordeels -vermogen wordt geoefend en 
ontwikkeld. De innerlijke motivatie ontwaakt. Met de besprekingen van het werk moeten kunnen zij dat gaan 
zien en verwoorden. Hierbij komt het onder woorden brengen van beeldende gegevens. De leerlingen zijn er 
aan toe hun eigen weg te vinden en tegen hun grenzen aan te lopen. Het loslaten van de herkenbare vorm. Het 
proces in het werken staat voorop. De leerlingen werken zelfstandig aan de opdracht.  De leerlingen leren 
bewust hun beeldende vermogens te hanteren en door het groeiende oordeelsvermogen maakt  inzicht en 
keuzes maken mogelijk. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Zelfstandig worden verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes door zelfstandig te werken, een ateliersfeer te 
creëren,  leren reflecteren op het eigen werk en van de ander door te evalueren. De opdracht is zo gesteld dat 
de leerlingen zich niet kunnen vast houden aan de figuratie maar meer vanuit de beeldende middelen, vanuit 
het materiaal een mooi schilderij moeten maken ze bij elke stap overwegen met de wetenschap die ze hebben 
maar ook vanuit hun gevoel oordelen en de technische vaardigheden bezitten. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De werken worden beoordeeld op de gestelde criteria. 
Het cijfer bestaat uit: inzet, ontwikkeling, technische vaardigheid en resultaat. 



Leerplan   klas 11 
  Kunstzinnige vakken                               

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         249       

 

 

BEELDEND 3D  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Het onderwerp is het ontwerpen en maken van een monumentaal kunstwerk. 
Een beeld voor de openbare ruimte. Het materiaal is vrij; de afmeting is beperkt tot een handzaam 
maquetteformaat. 
De leerling houdt zich niet uitsluitend bezig met het onderzoeken van vormen, volumes, materialen en 
structuren, maar ook met de betekenis en uitstraling van het beeld. 
Tot slot wordt het beeld/monument gepresenteerd. 
D.m.v. een fotografisch beeld wordt  aangegeven op welke locatie dit beeld komt te staan. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 11

e
 klasser heeft behoefte aan avontuur en vrijheid, aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Binnen deze opdracht maakt de leerling zelfstandig een eigen keuze en stippelt met behulp van het lessenplan 
in de werkwijzer zijn eigen route uit.  
In het werkverslag noteert de leerling hoe dit proces is verlopen en legt dus verantwoording af. In het 
eindgesprek krijgt elke leerling afzonderlijk feedback op het gemaakte werkstuk en op het doorlopen 
werkproces.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Onderzoek en analyse van heden en verleden. 
Ideeontwikkeling: idee vertalen naar ontwerp.. 
Schetsen op papier en in materiaal. 
 
Het proces: onderzoeken doen en experimenteren, is van belang.  
Door middel van schetsen en ruimtelijke studies ontstaat een definitief ontwerp.  
Dit ontwerp wordt op schaal uitgevoerd en gepresenteerd in de vorm van een maquette zodat de openbare 
ruimte daadwerkelijk meedoet met de vormgeving van het beeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 
(digitale) fotografie.  
 
In de lessen wordt ook ingegaan op de theoretische aspecten van monumentale kunst. Deze theorie wordt 
verwerkt in het werkverslag. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Kunstgeschiedenis / Kunst algemeen 
Fotografie 
Tekenen 
 
TOETSING VAN DE LESSEN 
Het gaat om een individueel werkproces. Elke leerling maakt een eigen planning en wordt hierbij persoonlijk en 
op zijn/haar eigen niveau begeleid en beoordeeld. 
De beoordelingscriteria zijn: 
inzet; ontwikkeling; techniek; werkstuk; theorie en reflectie. 
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DRAMA 
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
Verhalenverteller(klassieker) 
De leerling kan in een solopresentatie een verhaal vertellen gebaseerd op de Griekse  
mythologie. De leerling raakt thuis in de thema’s van de Griekse oudheid en geeft hier  
opnieuw betekenis aan. De techniek van het verhalen vertellen staat centraal in deze module. 
Gebruik van ruimte, stem, houding en gebaar wordt bewust ingezet om een verhaal te laten  
Spreken. Daar tegenover staat dat leerlingen zich uiteen dienen te zetten met de inhoud.  
Verschillende vertel perspectieven worden onderzocht. Er wordt gewerkt aan beeldtaal en het gebruiken van metaforen. 
 
Leerlingen leren tevens zicht te krijgen wat er allemaal achter de schermen moet gebeuren om een voorstelling 
te laten slagen. Zij organiseren gezamenlijk de Vondelrevue in een buitenschools theater. Dat wil zeggen dat de 
taken verdeeld worden over de verschillende leerlingen (van de organisatie van audities tot en met het contact 
met het theater). Leerlingen maken het volledig productieproces mee. 
De leerling heeft aan het begin van het schooljaar zich uiteen gezet met verhalen uit de oudheid. Dit maal 
wordt de leerling geconfronteerd met het spelen van een klassieker.  
Een tekst uit de bestaande toneelliteratuur wordt bewerkt tot een passend script. De leerling krijgt inzicht in de 
dramaturgie(opbouw van een toneelstuk)en ontwikkeld mee aan zijn/haar eigen rol en het totale 
toneelbeeld(decor, kostuum) 
Uiteindelijk wordt de voorstelling gespeeld in het theater van de school voor ouders, docenten en 
medeleerlingen)  
De leerling krijgt van de docent een persoonlijke spelopdracht, die solo, of in kleinere groepen moet worden 
verwerkt, De leerling moet zelfstandig deze opdracht kunnen uitvoeren en al het geleerde in praktijk brengen 
om uiteindelijk tot een presentatie te komen. Het reflecteren op elkaar werk maar ook op bezochte 
voorstellingen vormt een belangrijk onderdeel van het leerplan.  
De leerling bezoekt gedurende het schooljaar drie verschillende professionele, theatervoorstellingen 
Vervolgens schrijft hij/zij, over elke voorstelling, een recensie. Hiervoor wordt in de les een kijkwijzer 
aangeboden. Toegangskaartjes moeten verplicht worden bijgevoegd. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerling rijpt innerlijk langzaam uit tot een individualiteit. In de lesstof krijgt de leerling de mogelijkheid om 
zich op een eigen wijze te verbinden met de thema’s uit de oudheid. De helden uit de Griekse oudheid 
verbeelden vaak de worsteling met de autoriteiten (in dit geval ten tonele gebracht als Goden en halfgoden). 
De 11

e
 klasser is na het afzetten tegen zijn autoriteiten opzoek naar een nieuwe verhouding met ouders, 

docenten. De 11
e
 klasser wil langzamerhand zijn eigen keuzes maken en zoekt steeds vaker bewust zijn/haar 

eigen leermeester op. 
Ook de rol binnen de groep verandert. In de organisatie van de Vondelrevue kunnen de leerlingen oefenen met 
verantwoordelijkheid. Het is volledig (weliswaar begeleid) aan hen om de Vondelrevue te laten welslagen. In 
het hele proces kunnen ze oefenen het overzicht te hebben en verschillende groepen aan te sturen. 
In het spelen van een klassieker worden ze geconfronteerd met de ander. In hun spel kunnen leerlingen pas tot 
hun recht komen als ze werkelijk kunnen samenspelen. Samenspel en inleving zijn de bouwstenen om zich in 
een bestaande tekst vast te bijten. Pas als denken/voelen/willen samenvallen in het moment tot leven gewekt 
door de leerling in zijn te spelen personage, kan er gesproken worden van de kunst van het toneelspelen. 
In de commande: de eindopdracht kan de leerling het geleerde in een vrije opdracht tot uiting brengen. Zijn 
eigen persoonlijkheid is hierin bepalend. Het kan komisch zijn of dramatisch, teksttoneel of alleen 
bewegingstheater etc. De eigenheid van de leerling komt hierin tot uitdrukking. 
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DANS 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

1]Euritmie choreografie van een leerling uit klas 12 uitvoeren. 
2]Solo/Duet 
3]Choreografie van een leerling uit klas 12 uitvoeren 
4]Stijlherkennen 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
1]Beter zicht op hoe wat en waarom van de euritmie, maar ook eigen visie erop ontwikkelen. 
2]Visie op dans  omzetten  en eigen vermogens inzetten voor eigen proces. 
3]Eigen kwaliteiten dienstbaar maken voor andermans creatie. 
4]Reflectie op dans  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 
1]Naar aanleiding van ideeën van een leerling uit klas 12 wordt er gewerkt, 
2]Iedereen werkt voor zich op eigen niveau naar eigen inzicht 
3]Leerlingen uit klas 12 leren leerlingen uit klas 11 hun choreografie 
4]Leerlingen bekijken verschillends soorten dans en bespreken deze. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Centrale vraag in klas 11: Waar sta ik? Wat kan ik en wat ga ik doen? 
Verkenning van mogelijkheden en wensen 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
1]Presentatie, bij voorkeur buitenschools 
2]Presentatie in en aan de eigen groep. 
3]Presentatie, georganiseerd en geïnitieerd door leerlingen van klas 12 
4]Leerlingen gaan naar voorstellingen en zien dans op film. 
De beoordeling gaat liefst met en door leerlingen zelf. Leraar geeft daarbij richtlijnen. 
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MUZIEK 
 
Karakteristieken ontwikkeling 

In deze leeftijdsfase groeit het zelfbewustzijn en de innerlijke motivatie. Idealen worden zichtbaar en de 
leerling is in staat zijn standpunten te verdedigen en ook weer los te laten. Hij gaat kritischer kijken naar de 
maatschappij. Inzicht in de eigen biografie speelt daarbij een belangrijke rol. Bij het behandelen van 
verschillende muziekstijlen in de geschiedenis en de analyseopdracht gaat de leerling de grotere lijnen en 
verbanden zien, waarna in de stijlopdracht weer wordt ingezoemd op een specifieke stijl. Hierin laat de leerling 
zien hoe hij zich tot die stijl en de bijbehorende elementen verhoudt en leert dit tevens onderbouwen. De 
jazztheorie geeft de leerlingen een gedetailleerd beeld van de opbouw van muziek, waardoor ze instaat zijn 
vrijwel alle muzikale structuren te ontrafelen. Dit geeft hen tevens de vrijheid te kiezen voor een bepaalde 
benadering van het muziek maken omdat ze niet meer afhankelijk zijn beperkte kennis of standaard structuren. 
De rol van de docent is in dit jaar minder actief en minder centraal dan in de tiende klas. De gegeven 
opdrachten geven een nog wel een duidelijk kader aan, maar de invulling en uitvoering ervan komen steeds 
meer te liggen bij de leerling zelf. Bij het zelfstandig werken en het maken van keuzes komt de leerling zijn 
grenzen en beperkingen tegen, wat kenmerkend is voor de elfde klasser.   
 
INHOUD VAN DE LESSEN  
 

o Muziektheorie. Wat betreft de theorie, wordt er verder ingegaan op akkoorden en toonladders. 
Kerktoonladders, de bluestoonladder etc., en jazzakkoorden worden behandeld. De leerling kan door 
de verworven inzichten structuren in muziek herkennen en uitschrijven.  

o Geschiedenis. De leerlingen krijgen inzicht in de kenmerken, cultuur en achtergrond van verschillende 
muziekstijlen. Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse, Oosterse en Westerse muziekgeschiedenis komen aan 
bod. Verschillende muziekstukken uit de oudheid tot heden worden beluisterd. De leerling kan bij het 
horen van muziek, aangeven uit welke tijd en omgeving het stamt. 

o Analyse. Aan de hand van de verworven kennis worden muziekstukken uit verschillende stijlen 
geanalyseerd, waarbij vorm, gebruikte instrumenten, sfeer, achtergrond, componist en uitvoerenden 
worden besproken. De leerling leert vanuit kritisch en breed oogpunt te luisteren en te beschrijven 
wat hij hoort.  

o Stijlopdracht en opname. Elke leerling verdiept zich in een specifieke stijl naar keuze, doet onderzoek 
en verslag en maakt tevens een eigen compositie in de gekozen stijl. Deze compositie wordt 
opgenomen, hierbij leert de leerling omgaan met de computer of andere opnameapparatuur, bespeelt 
verschillende instrumenten en leert deze in een goede verhouding tot elkaar in de opname te 
verwerken. De in de  eerder behandelde stijlen zijn iets algemener. Door deze opdracht kan de leerling 
meer ingaan in bijvoorbeeld een sub-stijl. De leerling presenteert dit voor de groep.  

o Concertopdracht. Ook dit jaar wordt er door elke leerling een concert bezocht en wordt daar een 
verslag/recensie van gemaakt aan de hand van een door de docent aangeboden vragenformulier.  

o Eindpresentatie. Het jaar wordt afgesloten met een uitvoering waarin verschillende behandelde 
elementen terugkomen. De leerlingen maken, in overleg met elkaar, elk een eigen muzikale 
presentatie, waarbij ze zelf de keuze maken hoe ze omgaan met verschillende stijlen, instrumenten, 
akkoorden en toonladders. Dit wordt verwerkt in een presentatie die een beeld geeft van een ruime, 
maar eigenzinnige interpretatie van de muziekgeschiedenis. De leerlingen bedenken, organiseren en 
repeteren voornamelijk zelfstandig, de docent stuurt dit en helpt waar nodig. Elke les worden de 
vorderingen besproken en gepresenteerd, tot aan de uitvoering.  
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KLAS 12 
 

OVERZICHT 
 
 

Perioden Aantal 

weken 
 

Thema’s 

Nederlands 3 Wereld literatuur 

Geschiedenis 3 Overzicht van de geschiedenis 

Kunstgeschiedenis  2 Voorbereiding op de kunstreis 

Kunstgeschiedenis 3 Moderne kunst 

Architectuur 3 Ontwerp je eigen huis 

Filosofie 3 Samen denken over: waarneming, voorstelling en 
bewustzijn en enkele belangrijke filosofen. 

Biologie 3 Dier, mens en evolutie 

Natuurkunde  3 Licht en golven 

Wiskunde 3 Capita selecta 

  
 
 

Vaklessen lesuren per 

week 

Thema’s 

Nederlands 2  

Engels 3  

Duits 3  

Frans 3  

Geschiedenis 3  

Aardrijkskunde 3  

Economie 3  

Wiskunde A/C of B 3  

Biologie 3  

Natuurkunde   3  

Scheikunde    3  

Lichamelijke opvoeding 2 Tot de kerstvakantie 

Koorzang 2  

Kunstvak: Beeldende vorming 2 Tot de kerstvakantie 

Kunstvak:  Drama 2 Tot de kerstvakantie 

Kunstvak:  Dans 2 Tot de kerstvakantie 

Kunstvak: Muziek 2 Tot de kerstvakantie 

Klassenuren / vensteruur 1  

 
 

Projecten tijd Thema 

Kunst/Cultuurreis 2 weken Italië: een reis langs kunstschatten. 

Eindwerkstuk sept. – jan. Deels in periode tijd wereldliteratuur 

Presentatie eindwerkstuk avonden Voor leerlingen en ouders 

Drama, eindproductie 5 weken 
einde van het jaar 

Samen werken aan een integrale 
eindproductie 
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KARAKTERISTIEKEN ONTWIKKELING 
 
De 17/18-jarige krijgt meer zelfstandigheid en vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn eigen kwaliteiten en 
idealen. De vraag naar het wezen der dingen wordt belangrijker. De leerling kan zijn eigen ontwerpen maken 
en uitvoeren en zelf initiatieven nemen. Hij zal daarbij creatief en scheppend te werk gaan. Ideaal en praktijk 
worden meer in overeenstemming gebracht, en het onderscheid tussen illusie en werkelijkheid wordt beter 
gemaakt.  
 
De leerling heeft geleerd de eigen gevoelens te hanteren en kan zo tolerant en sociaal empathisch optreden en 
bindingen aangaan. 
  
Het 12

e
 leerjaar biedt een brede afronding van het vrijenschoolonderwijs.  

De ontwikkelingsstof van vele vakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen 
oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden.  
 
 

- Gefundeerd oordelen en keuzes maken 
- Zelfbewust. 
- Zelfbeeld. 
- Persoonlijke idealen. 
- Vrijheid en verantwoordelijkheid. 
- Overzicht / Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen en kern van de zaak. 
- Inzicht en verbinden. 
- Analyse. 
- Causaliteit 
- Maatschappijkritiek. 
- Existentiële vragen m.b.t. de eigen toekomst. 
- Eigen biografie. 
- Benadering vanuit verschillende perspectieven. 
- Verantwoordelijkheid. 
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PERIODEN  KLAS 12 
 
 

NEDERLANDS 
 

Periode: Wereldliteratuur 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In de periode worden diverse thema’s behandeld, waar de literatuur aan gekoppeld wordt. Er wordt gewerkt 
met literatuur uit de hele wereld die in Nederland (nog steeds) gelezen wordt. 
Grote literaire werken en schrijvers komen aan bod. Klassikaal worden fragmenten gelezen en besproken. De 
leerlingen houden ook een boekbespreking van een boek uit de wereldliteratuur. Ze besteden daarbij aandacht 
aan de biografie en kenmerken van de schrijver. Ze passen in deze presentatie literaire begrippen toe die door 
de leraar zijn uitgelegd.  Ook proberen ze een boek te kiezen dat qua thematiek nauw aansluit bij hun 
eindpresentatie. Ze kunnen het boek dan namelijk gebruiken als inspiratiebron en verdieping van hun 
onderwerp. Het boek wordt in samenspraak met de leraar gekozen.  
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
We maken gebruik van literatuur om een eigen bewustwordingsproces op gang te brengen. In de literatuur 
leeft de ziel van de mens. Het is een karakteristiek van een thema of van een manier van denken. Door 
literatuur kun je kennismaken met de levensvragen die de mensheid heeft. Ook leer je de culturele context 
kennen. Het werkt mee aan de beschaving van de mens doordat je verschillende zienswijzen en culturen leert 
respecteren. Ook is literatuur net als de werkelijkheid gelaagd. Door aandacht te besteden aan dit fenomeen 
ontwikkel je ook bij de leerling een nieuwsgierigheid en openheid naar de gelaagdheid in het eigen leven of 
denken. Deze verdieping kan vervolgens ook in de eindpresentatie tot uitdrukking komen. Om dit proces te 
helpen proberen we samen met de leerling een koppeling te zoeken tussen thema van de presentatie en boek 
voor de boekbespreking. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen werken met een periodeschrift waarin ze aantekeningen uitwerken. Ook krijgen ze losse verhalen 
of fragmenten van verhalen. De boekpresentaties van klasgenoten worden in het periodeschrift verwerkt.  
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Deze periode sluit aan bij de eerdere periodes literatuur binnen het vak Nederlands. Ook zijn er 
Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen met de opbouw van het leesdossier vanaf klas 9. In klas 9 wordt 
voor het eerst aandacht besteed aan literaire kenmerken, deze worden in de latere klassen uitgebreid. De 
periode wereldliteratuur is de kroon op dit werk.   
De periode is ook een opstapje naar de eindpresentatie. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Literatuur wordt getoetst in een schoolexamen. Voor de boekpresentatie krijgen de leerlingen een cijfer. Het 
schrift is een handelingsdeel. 
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KUNSTGESCHIEDENIS 
 

Periode: Modernisme en Post-modernisme 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  

We verdiepen ons in de moderne kunst en kijken hoe de ontwikkeling verder gaat na WOII. De kunst van Cobra, 
de Amerikaanse abstract-expressionisten, Minimal Art en ook de meer experimentele kunstvormen als 
performance, conceptuele kunst en mixed media komen aan de orde. We verbinden dit met onze ervaringen 
en belevenissen van de kunstreis waarbij o.a. een bezoek werd gebracht aan de Biënnale van Venetië.  Door 
kijken en luisteren proberen wij hedendaagse moderne - en postmoderne kunst en architectuur te begrijpen.  
Hierbij blijft natuurlijk staan de vraag: “Wat is kunst en wie bepaalt dit?”. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Deze periode is zowel ontwikkelingsstof als examenstof. Het samen bekijken en bespreken van moderne kunst 
en de allernieuwste ontwikkelingen op dit gebied is een gedeeld avontuur. Er valt op een gelijkwaardig niveau 
veel over te discussiëren. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen bekijken afbeeldingen en videofragmenten en luisteren naar muziek. 
De leerlingen lezen teksten en maken hierover vragen en opdrachten. ( Individueel, in tweetallen of in 
groepsverband). 
De leerlingen kiezen een eigen te bestuderen onderwerp. Zij houden hier in tweetallen een presentatie over en 
maken –individueel- een werkstuk.  
De leerlingen noteren lesaantekeningen, vragen en opdrachten in het periodeschrift. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Nederlands - Literatuur 
Geschiedenis – 
Beeldend –  
Muziek 
Dans 
Drama 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Een eindtoets op Havo en VWO niveau. 
De presentaties in tweetallen, het werkstuk individueel. 
Het periodeschrift geeft inzicht in het leerproces van de leerling en de manier waarop de  leerling zich 
individueel met de lesstof heeft verbonden. Het biedt de leerling ook ruimte voor eigen expressie. 
 

 

KUNSTGESCHIEDENIS 
 

Periode:  Voorbereiding kunst/cultuureis 

 
INHOUD VAN DE LESSEN  

De leerlingen uit de 12
e
 klas worden voorbereidt op een 12

e
 daagse kunst/cultuurreis naar Italië, die hen voert 

langs de vele kunstschatten en cultuuruitingen uit de oude en moderne tijd. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt verteld, gezien en projectmatig gewerkt. 
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ARCHITECTUUR 
 

Periode: Ontwerpen van een eigen huis 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Het ontwerpen van een woonhuis, wat het eigen huis kan zijn. Het proces bestaat uit drie fasen: 
de schets en ideeënfase, 
de uitwerking ervan in aanzichten en plattegronden  
en een presentatie in de vorm van een perspectieftekening of een maquette. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De 18 jarige is zichzelf een huis aan het creëren, overdrachtelijk in de zin van het volwassen lichaam en een 
sterk zelfbewustzijn. Architectuur biedt een mogelijkheid om te reflecteren op het leven van alledag en de 
eigenheid van de bewoner. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen krijgen de opdracht uitgereikt. Er staan gegevens op als maximale meters,  geldbedrag en de 
vorm en ligging van het te bebouwen kavel. Na vingeroefeningen over ramen, looplijnen en andere technische  
weetjes, en gezichtspunten over modernisme en cultuur, gaan de leerlingen aan de slag met potlood en 
ruitjespapier. De ideeën krijgen vorm en de eerste plattegronden ontstaan. Pas als alle plattegronden en 
aanzichten helder zijn, en de ontwerpfase is echt afgerond, wordt het ontwerp gevisualiseerd.  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Het werk wordt tijdens de rit regelmatig met de leerling besproken. Ook klasgenoten bemoeien zich met 
elkaars werk, wat vragen oproept en waardoor men bijstuurt. Het ontwerp krijgt een beoordeling in de vorm 
van tekst door het huis te karakteriseren, het proces en de presentatie te omschrijven en te beoordelen. 
 
De beoordeling vindt plaats op formele architectonische gezichtspunten, op originaliteit en sfeer, op 
stijlvastheid en op de presentatie. 
De perspectieftekening is een p.o. voor wiskunde. En wordt apart beoordeeld op juistheid en exactheid 
gerelateerd aan de complexiteit van het ontwerp. 
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FILOSOFIE 
 

Periode:  Filosofie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Wat is filosofie?  
Wat is denken?  
Wat is zijn? 
 
Een van de meest indringende vragen van de filosofie is de vraag naar het eigen zijn.  
In het denken van het zijn ligt ook impliciet de vraag naar het zijn van het denken besloten. 
De vragensteller die zichzelf en de wereld wil leren kennen, bezint zich op de vraag waarom hij vraagt. Hoe 
komen vragen eigenlijk op? Wat is een antwoord? We nemen ons eigen bestaan en dat van de wereld voor lief. 
We zien nog niet welk aandeel ons eigen denken daaraan heeft. De bewustwording daarvan is tevens de 
directe bewustwording van het denken als geestelijk proces, het licht waarin de wereld en ikzelf zichtbaar 
worden.  
“Ik zie rond in de wereld”, zo begint de spreuk die al deze jaren elke ochtend klassikaal werd gesproken. In deze 
spreuk wordt de plaats van de mens in de kosmos aangegeven: Hij die de geest een woning geeft. In de spreuk 
wordt de blik gericht op de wereld en vervolgens op het eigen zielenleven.  
 
Dit zal de leidraad zijn voor de filosofie periode, waarin een aantal thema’s van moderne denkers                                                                                                   
de revue zal passeren.  
De praktische benadering staat hierbij voorop: waar herkennen we de filosofisch abstracte thema’s                                                                                                                                  
in concrete vorm? 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Het leerdoel is de interesse voor het denken te laten groeien en een toenemend besef te ontwikkelen voor de 
relevantie  van filosofische vragen.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de lessen zullen we gezamenlijke denkoefeningen afwisselen met klassikale gesprekken. 
Verder zal er worden gewerkt met een door de docent samengestelde leesmap. 
Een aantal opdachten worden door de leerlingen zelfstandig tot een afronding gebracht.  
De beoordeling vindt plaats op basis van de waargenomen participatie in de lessen en de 
daarbij getoonde belangstelling. 
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BIOLOGIE 

 

Periode:   Dier, mens en evolutie 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Deze periode is een caleidoscoop van onderwerpen. Aan de basis van de periode ligt een stuk 
wetenschapsfilosofie waarmee een kader wordt gegeven voor het kijken naar de verschillende manieren 
waarop wij kennis kunnen verwerven. Verder doorlopen we het dierenrijk en belichten we het karakteristieke 
van iedere diergroep (van eencellige, spons, weekdieren enz.). Steeds weer zoeken we vanuit allerlei 
gezichtspunten naar de verschillen tussen mens en dier. Ten slotte vergelijken we verschillende zienswijzen op 
de evolutie.  
Naast het zich eigen maken van deze concrete, merendeels biologische inhouden beogen wij de ontwikkeling 
van de 12

e
 klasser hiermee te ondersteunen. Met de wetenschapsfilosofie bieden wij de mogelijkheid 

bewustzijn te krijgen van de wijze waarop de leerling zelf in zijn alledaagse wetenschapsbedrijven zijn wereld 
structureert en welke valkuilen er daarbij bestaan. Verder vindt hij in de beelden van de diergroepen ook 
markante beelden van biografieën die zijn eigen keuzen op dit gebied kunnen verhelderen, in het tasten naar 
het specifiek menselijke bestaat de mogelijkheid tot het vinden van het eigen vrijheidsgebied. De vergelijking 
van de verschillende zienswijzen op evolutie laat op eminente wijze zien wat de invloed is van een visie op het 
wereldbeeld.                
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

• biografieën als thema 

• de ontdekking van het menselijke aangrijpingspunt in de biografie 

• paradigmabesef als sleutel tot begrip van de medemens 

• oefening van synthetische oordeelsvorming 
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NATUURKUNDE 
 

Periode: Licht en Golfoptica 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Welke informatie haalt de astronoom uit het waargenomen sterlicht? 
Het oog als waarnemingsorgaan, fysiologie en anatomie 
Zien zonder ogen, geestelijk zien, betekenissen van licht en donker 
Waarneemtheorieën: perspectief, illusies, primaire en secundaire gewaarwordingen, Gestalt, waarneming en 
betekenis 
Licht en schaduw: licht- en donkerwerking 
Kleuren bij regenboog en prisma, kleur en brekingsindex, Newton en de materialistische kleurenleer, 
Goethe’s kleurbanden, oerfenomeen van de kleur, ontstaan en kwaliteit van kleuren, kleurencirkel 
Buiging en interferentie bij (water)golven, knopen en buiken, principe van Huygens, buiging en interferentie bij 
licht, dubbelspleet, tralie 
Golflengte van licht, EM-spectrum, dopler-effect, interferometrie, holografie 
Foto-elektrisch effect, dubbelspleet met deeltjes, golf-deeltje dualiteit 
 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

Oordeelsvorming: waardering van de waarneming, helder maken van (wetenschappelijke) uitgangspunten, wat 
je wel of niet als reëel aanvaard bepaalt je wereldbeeld, oefenen van de rol van het gevoel in de 
begripsvorming, eigen keuzes maken aangaande deze uitgangspunten en wereldbeelden. 
Kennis verkrijgen aangaande het golfkarakter van licht en toepassing in wetenschap en techniek. Kennis maken 
met quantumwereld, ontdekken dat quantumfenomenen zich onttrekken aan beeldvorming 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Lezen en analyseren van krantenartikelen, internet-zoekopdracht: zelf nader informatie zoeken m.b.t. begrip 
en verklaring van in artikel genoemde verschijnselen en toepassingen. 
Een blik werpen in de eigen binnenwereld en die beschrijven. 
Demonstraties, leerlingenpractica, groepspractica, presentaties. 
Zelf ervaren van verrassende fenomenen bij waarnemen: oogfysiologie, illusies, Gestalt-switches, nabeelden, 
kleurbaden, buigingen interferentie 
Onderwijsleergesprek, oefenen van opgaven, proefwerk 
Biografieën van bijv. Newton, Goethe, Huygens, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger 
Hier zouden POE-experimenten en Next Time Questions goed passen. Ook ingewikkelder Links/Rechts-
opdrachten en schriftelijke OLG’s zijn geschikt. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Ontwikkelen van begrip van en gevoel voor kleurgebruik komt ook voor in de Kunstvakken. 
Ontwikkeling van fenomenologische houding, begrip van en gevoel voor de beperktheid van materialistische 
beschrijvingen komt ook voor bij andere exacte vakken. 
Met wiskunde: Adequate beschrijving van vreemdsoortige fenomenen vergt abstracte wiskunde; de 
interpretatie van het wiskundig formalisme van de quatumfysica is niet eenduidig. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Deze periode is ten dele examenrelevant en bovendien niet voor iedereen in gelijke mate. Er is een 
gedifferentieerde toets voor havo NT,vwo NG en vwo NT. Voor leerlingen met havo NG is het een VGT. 
Het schrift wordt beoordeeld op volledigheid en helderheid, maar ook op inzet bij het maken van huiswerk en 
andere individuele opdrachten. 
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VAKLESSEN  KLAS 12 
 
De leerlingen in de leerweg havo-5 volgen het zelfde programma als de leerlingen in klas 11 leerweg havo-5 
 

 

NEDERLANDS 

HAVO/VWO 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

In feite kun je stellen dat de 12
e
 klas het jaar is, waarin alle vaardigheden opnieuw de revue passeren: er wordt 

aandacht besteed aan leesvaardigheid, waarin ook spelling en moeilijke woorden worden behandeld. 
Daarnaast zijn er natuurlijk nog spreek- en schrijfvaardigheid, waarin met name het argumenteren aan bod 
komt. De Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen worden gezocht. 
 
Argumenteren: In de 12

e
 klas lezen we veel artikelen uit kranten die aansluiten bij de interessewereld. Er wordt 

veel gediscussieerd over ethische en morele vraagstukken aan de hand van krantenartikelen en tv-
uitzendingen. Één van de belangrijkste toetsen is het schrijven van een betoog of beschouwing, aan de hand 
van aangeleverde bronnen. 
De leerling moet dan begrijpend lezen, de stof analyseren en samenvatten, zijn eigen mening hieraan toetsen 
en verwoorden, eventuele tegenargumenten verwerpen en dit alles in een logisch geheel gieten. 
 

Boekverslagen: Er moeten in de 12
e
 klas vier boekverslagen gemaakt worden, één van de periode 

wereldliteratuur, één van een klassikaal gelezen tekst van vóór 1880 (alleen VWO) en twee van oorspronkelijk 
Nederlandstalige volwassen romans. 
 

Spelling: Hier wordt tijdens de examentraining aandacht aan besteed. 
  
Schrijfvaardigheid: De leerling krijgt in de 12

e
 klas drie uitgebreide schrijfopdrachten voor het schrijfdossier. In 

principe wordt getracht alle deelgebieden hierin te betrekken. Een mogelijke serie is: 
a. Schrijf een beschouwing over Nederlandstalige liefdesliedjes van de laatste 50 jaar; 
b. Schrijf een essay over een Nederlandse schrijver/schrijfster overleden vóór 1880; 
c. Maak een planning voor een minimaal drie maanden durende reis na je eindexamen. 

In principe worden alle opdrachten op de computer uitgewerkt. 
 

Spreekvaardigheid: In de vaklessen houden de leerlingen een beschouwing of betoog over een zelf gekozen 
onderwerp. Ze krijgen van de leraar een opdrachtenvel en een beoordelingsmodel.  
 
Grammatica: Dit wordt na de 11

e
 klas niet meer behandeld. Stijlfiguren daarentegen komen wel aan bod. 

 
Handschrift: Daaraan wordt voor zover leerlingen dat nog toelaten, aandacht besteed in de periodelessen  
  
Woordenschat: Deze wordt ontwikkeld door de bespreking van examenteksten.  
 
Verhalen: Komen alleen aan bod in de periode wereldliteratuur 
 

Leesvaardigheid: Examenteksten worden gelezen, gemaakt en besproken. 
 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Argumenteren: Argumenteren is een onderwerp dat typisch in de 12 klas past. De leerlingen krijgen overzicht 
over grote gehelen en moeten daarin een ordening leren aanbrengen. Ze worden aangesproken in hun 
abstractievermogen. Ook ontwikkelen ze gevoel voor het wezenlijke. Ze maken keuzes en leren hun  eigen 
positie te bepalen.  
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Boekverslagen: Een en ander dient als basis voor het leesdossier. Het leesdossier wordt weer gebruikt als basis 
voor het Schoolexamen literatuur. Bovendien is het leesdossier de weerslag van het gelezene en voor een deel 
van het verwerken van literatuur. 
Daarnaast is het leesdossier een verplicht onderdeel van het Schoolexamen Nederlands. 
 
Spelling: Spellingfouten halen het examencijfer omlaag. In de les wordt daarom de werkwoord spelling e.d. 
opnieuw geoefend.   
 

Schrijfvaardigheid: De leerling moet leren goede werkstukken te construeren, voorzien van de nodige 
bibliografieën en eventueel een notenapparaat. Daarnaast kunnen hiermee ICT vaardigheden ontwikkeld 
worden. Daarnaast is het Schrijfdossier een verplicht onderdeel van het Schoolexamen Nederlands 
 
Spreekvaardigheid: Ze leren spreken in het openbaar en ze oefenen zich in het overtuigend presenteren van 
hun eigen en andermans complexere gedachtegangen. 
Door naar elkaars betogen en beschouwingen te luisteren gaan leerlingen elkaars kwaliteiten waarderen. Ze 
worden zich bewust van hun plaats in de groep. Zelfbewustzijn ontwaakt.  De leerlingen gaan 
verantwoordelijkheid nemen. Ze gaan kwetsbare kanten en onvermogen van zichzelf en anderen accepteren. 
Ze durven zich kwetsbaar op te stellen en zichzelf te tonen 
 

Grammatica: Grammatica is geen eindexamen onderdeel en is in de 11
e
 klas afgerond. 

 
Woordenschat: Het gaat er nu vooral om woorden in de context van een groter geheel te bezien. Het afleiden 
van betekenissen van woorden in teksten wordt in het examen getoetst.   
 
Verhalen: verhalen krijgen in de 12

e
 klas een anekdotisch karakter, vaak zal de vakleerkracht eigen ervaringen 

vertellen en de leerlingen uitdagen dit  ook te doen. 
 
Leesvaardigheid: Dit moet nu in dienst staan van de analyse. Er moet veel geoefend worden om goede 
examenresultaten te halen. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

We werken met een examenreader. 
Argumenteren: We werken met leesmateriaal uit Nederlandse kwaliteitskranten als NRC. We gaan daarbij 
veelal in op de actualiteit. Hieruit vloeien vaak gesprekken en discussies voort. Daarnaast maken leerlingen hun 
eigen betogende/beschouwende tekst en houden een mondelinge presentatie. 
Boekverslagen: Alle boekverslagen van klas 10, 11 en 12 komen in één map, het leesdossier . 
Spelling: In de reader staan oefeningen die in de klas gemaakt worden. 
Schrijfvaardigheid: De schijfopdrachten worden besproken in de klas. Daarna worden ze individueel of in 
groepjes gemaakt. De schrijfdossieropdrachten uit klas 10, 11 en 12 komen in het Schrijfdossier. 
In de planner van de leerlingen staat wanneer de opdrachten moeten worden ingeleverd. 
Grammatica: n.v.t. 
Handschrift: n.v.t. 
Woordenschat: Moeilijke woorden uit examens worden besproken en verklaard.   
Verhalen: n.v.t. 
Leesvaardigheid: In de  reader is  examentraining opgenomen. Dit wordt klassikaal behandeld. Daarnaast 
oefenen we oude examens. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen komen duidelijk naar voren in het PTA. Zie hiervoor ook de 
Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen bij klas 11. Natuurlijk hebben de lessen Nederlands ook altijd een 
relatie met de moderne vreemde talen. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Zie het PTA 
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ENGELS 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Overzicht van de grammatica: 

- alle tijden van het werkwoord 

- lijdende vorm 

- alle voornaamwoorden 

- verbindingswoorden 

- vergelijkingen 

- conditionals 
hulpwerkwoorden  

Overzicht van de literatuur 
Thema’s die worden behandeld zijn: 
ik in de wereld 
actualiteit 
verdieping van kennis 
terug- en vooruit kijken 
overzicht van de Engelse literatuur tot World War II 
examentraining 

 
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Literatuur: wat is de samenhang tussen de maatschappij en de literaire uitingen door de eeuwen heen? 
Wat is de positie/invloed van het Engels in de wereld? 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Oefenen met spreken, schrijven, luisteren en lezen 
Examentraining leesvaardigheid 
Leerlingen ronden hun leesdossier af. Dit bestaat uit 8 gelezen boeken naar keuze. Verplicht 2 boeken voor 
1900. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Alle vaardigheden hangen met elkaar samen. De verschillen komen voort uit verschil in aanleg (feeling), 
werkhouding (ook vooral in eerdere leerjaren). 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Verschil in werkhouding uit zich in het wel of niet leren/maken van idioom, grammatica en andere oefeningen. 
De toetsing bestaat in het eerste halfjaar uit overhoringen van het idioom, en oefeningen met grammatica, 
schrijfopdrachten, spreek- en luisteroefeningen. 
In het tweede trimester zijn het voornamelijk (school)examentoetsen. 
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DUITS 

VWO 
 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Vanaf dit schooljaar is ervoor gekozen om niet meer met een methode te werken. Reden is om meer naar de 
behoefte van de klas te kunnen luisteren en om op hun specifieke vragen  in te kunnen gaan. Wij gaan die 
dingen oefenen die nodig zijn. Dat betekent dat de leerkracht de klas goed moet kennen. Centraal staan dit jaar 
literatuur en het opbouwen van woordenschat ter voorbereiding van het centraal examen.  Bijna de helft van 
de lessen wordt  besteed aan Duitstalige literatuur. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om kennis te maken 
met de cultuur, de mensen en de geschiedenis. Teksten, verhalen of gedichten worden individueel of klassikaal 
gelezen. Hier is de eigen keuze van belang. Daarom mag iedere leerling binnen een bepaalde periode zelf 
kiezen wat hij wil lezen. Het gelezene wordt gepresenteerd en besproken. Naast de kennismaking met 
Duitstalige literatuur wordt natuurlijk ook de woordenschat opgebouwd, grammaticale structuren worden 
verinnerlijkt en spreekvaardigheid wordt geoefend.  
 
Inhoud naar domeinen: 

A: Lezen 

We oefenen leesstrategieën ter voorbereiding van het centraal examen.  Wekelijks worden examenteksten 
gelezen en antwoorden besproken. Hier wordt zeer gedetailleerd op elk antwoord ingegaan. Leerlingen kunnen 
zo zien hoe vragen worden gesteld en wat voor antwoorden worden verwacht. Bovendien wordt omgang met 
het woordenboek geoefend.  Verder moet iedereen zijn eigen woordenlijst opbouwen. Dat betekent dat alle 
onbekende woorden moeten worden opgezocht en vertaald. Regelmatig worden de woorden schriftelijk 
overhoord.  Verder wordt aandacht besteed  aan de toon van de tekst, de verwijswoorden, het raden van 
woorden, woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context.  
 
B: Kijken en luisteren  

Ook dit jaar  wordt kennis gemaakt met Duitstalige muziek en films. Leerlingen horen Duitstalige liederen, 
bespreken de inhoud en geven hun mening. Bovendien worden “Kurzfilme” bekeken en bespoken. Tenminste 
twee Duitstalige films worden bekeken. Ter voorbereiding op het schoolexamen worden Cito-toetsen 
geoefend. Door de aangeven oefeningen worden klassikaal kijk- en luisterstrategieën geoefend. Er wordt 
globaal en selectief geluisterd.  
 

C: Spreekvaardigheid  

Tijdens de lessen oefenen de leerlingen  het geven van hun mening over een gelezen tekst. Ze kunnen het 
gelezene samenvatten, ze kunnen een presentatie houden en ze kunnen reageren op vragen. Hier gaat het 
steeds meer om het spontane reageren, het snelle voorbereiden en het doen. Angst om voor een klas te 
spreken  moet steeds minder worden. Het belangrijkste zal zijn dat leerlingen durven te spreken. Aan het eind 
van het schooljaar moet iedereen in staat zijn om een dertig minuten durend gesprek te voeren. Ze beginnen 
met een boek, daarna is het voor de leerlingen een verrassing.  Het examen is op de individuele leerling 
afgestemd. 
 
D: Schrijfvaardigheid en grammatica 
Grammatica wordt herhaald en besproken als het nodig is. Maar leerlingen moeten nu in staat zijn om zelf de 
regels toe te passen. Met name tijdens het schrijven van een zakelijke brief.  
 
E: Literatuurgeschiedenis : 

In de literatuur lessen behandelen wij teksten, gedichten , boeken en schrijver uit  „Der Expressionismus”, 
“Neue Sachlichkeit” , “Trümmerliteratur” und  “Neue deutsche Literatur”. Daarnaast worden historische en 
literaire kenmerken van de periode verkend, evenals het leven en werken van de schrijvers. Bovendien moeten 
leerlingen twee boeken naar eigen keuze lezen.   
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PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Leerlingen krijgen een omvattend beeld van de Duitstalige cultuur en literatuur. Alle vaardigheiden worden 
daarnaast getraind. Bovendien moeten leerlingen vaak lesdelen of lessen overnemen. Aan het eind van het 
schooljaar zullen zij zich moeiteloos in het Duits verstaanbaar kunnen maken en zo plezier aan de taal beleven. 
Natuurlijk staan de lessen ook in het teken van het centraal examen.   
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de lessen is de leerling veel zelf aan het werk. De leerkracht is degene die voor de structuur, het materiaal en 
de inhoud zorgt. De leerling moet het doen. Hij moet zijn leerproces sturen en in de hand nemen. Dat betekent 
dat de leerkracht los moet laten. Hij wordt steeds meer begeleider en bewaker van het proces.   
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Binnen het vak zelf en met de periode wereldliteratuur. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Regelmatig schriftelijke overhoringen over de eigen woordenschat, die met behulp van de examenteksten is 
opgebouwd.  Daarnaast volgen we het PTA.  
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FRANS 

VWO 
 

Karakteristieken ontwikkeling 

De leerling kan meer onderscheid maken tussen ideaal en praktijk en heeft geleerd om de eigen gevoelens te 
hanteren. Derhalve is hij ook beter in staat om empathisch op te treden en verbindingen aan te gaan. 
Daarnaast wordt de leerling creatiever. 
Begrippen die deze leeftijdsfase kenmerken zijn: gefundeerd oordelen en keuzes maken, zelfbewustzijn, 
zelfbeeld, persoonlijke idealen, analyse, maatschappijkritiek, existentiële vragen m.b.t. de eigen toekomst, 
eigen  
biografie; benadering vanuit verschillende perspectieven, en vrijheid en verantwoordelijkheid 

 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 

Domein A : 
Leesvaardigheid: 
Leesstrategieën worden verder verkend om het tekstbegrip te vergroten. Er wordt gebruik gemaakt van lecture 
globale et détaillée, de toon van de tekst, functies (zinnen, alinea), verwijswoorden, het raden van woorden, 
het gebruik van woordenboeken tijdens het examen, het afleiden van woorden uit de context, examenvragen 
uit de Cito-teksten, etc. 
 

- Woordenschat: nieuwe woorden worden verworven om de woordenschat te verbreden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van examenidioom (CE) en vocabulaire uit de methode. 

 

Domein B: 
Luistervaardigheid: 
De luistervaardigheid wordt verder vergroot aan de hand van langere betogen en lezingen, 
het volgen van complexe redeneringen, nieuws, documentaires, actualiteitenprogramma’s op de tv  
en films. 
 

Domein C: 
Gesprek voeren : 
Geoefend wordt met het voeren van informele gesprekken, het regelen van zaken, het uitwisselen van 
informatie, het geven van meningen en goed opgebouwde argumentatie en het onderstrepen van belangrijke 
punten. 

 
Spreken : 
Bij het onderdeel spreken wordt gewerkt aan het geven van een duidelijke, voorbereide presentatie over een 
maatschappelijk of wetenschappelijk onderwerp, bijvoorbeeld  ( argumenten noemen voor en tegen een 
bepaald standpunt of voor en nadelen van diverse optie ) en het beantwoorden van vragen naar aanleiding van 
een presentatie (vloeiend en spontaan). 
 

Domein D: 
Schrijfvaardigheid : 
Schrijfvaardigheid wordt geoefend door het schrijven van duidelijke, gedetailleerde teksten over bepaalde 
maatschappelijke thema’.s  

 
Grammatica: 
 
Domein E: 
Literatuurgeschiedenis : 
 
Overzicht geven van de Franse literatuurgeschiedenis; de gelezen literair werken in dit historisch perspectief 
plaatsen 
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Leesboek/ tekstfragmenten 
leesplezier en leeservaring ( rond een bepaald thema of aspect van de maatschappij ) 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Domein A: 
Leesvaardigheid: 
Aan de hand van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, functies (zinnen, alinea), verwijswoorden, 
het raden van woorden, het gebruik van woordenboeken op het examen, het afleiden van woorden uit de 
context, examenvragen uit Cito-teksten, etc. wordt gewerkt aan leesvaardigheid. 
 

Domein B: 
De luistervaardigheid: 
Aan de hand van gesprekken tussen moedertaalsprekers ( bv. discussie over eigen )interessegebied, het 
luisteren als lid van een live publiek ( uitleg, bespreking van onderzoekresultaten), aankondigingen en 
instructies ( bv. Op het station, bij een arts, )en het luisteren naar tv, video- en geluidsopnames luisteren ( 
documentaires, actualiteitenrubriek, interview ) wordt gewerkt aan de luistervaardigheid. 
  
Domein C: 
Gespreksvaardigheid: 
Aan de hand van onderwerpen die vertrouwd zijn, persoonlijke belangstelling hebben of het dagelijkse leven 
(bv. Familie, school of studie, hobby’s, werk, reizen, toekomst en actuele gebeurtenis) wordt geoefend met 
gespreksvaardigheid. Tevens wordt er gebruik gemaakt van tekstverklaring en discussies. 
 
Spreken ; 
Aan de hand van een presentatie over een maatschappelijk of wetenschappelijk onderwerp (bv. La pollution, la 
technologie, ….) wordt geoefend met het spreken in het openbaar. 
 
Domein D: 
Schrijfvaardigheid: 
Schrijfvaardigheid wordt geoefend aan de hand van een zakelijke brief/formele brief en een opstel ( bv.  voor- 
en nadelen van gearrangeerd huwelijk ). 
 
Grammatica: 
Bij grammatica worden de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, tijden en wijzen imperatif, 
vraagzinnen, lijdend en bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif, gerondif, participe present en  indirecte rede 
nogmaals behandeld. 

 
Domein E: 
Literatuur: 
Bij literatuur wordt aandacht besteed  aan de 20

e
 eeuw: het Dadaïsme, het Surrealisme, het Existentialisme, le 

theatre Absurde, le nouveau Roman, etc., aan de hand van tekstenfragmenten, gedichten, chansons, theater)  
- leeservaringen beschrijven, verdiepen en evalueren ( bv. Les Jeux sont faits, het Existentialisme)  

 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Domein A: 
Leesvaardigheid: 
Leesvaardigheid wordt geoefend aan de hand van: 

- teksten uit het leerboek, tijdschriften, kranten, Cito-toetsen, correspondentie, lange en complexe 
teksten, berichten, artikelen, verslagen, etc. 

- het klassikaal en zelfstandig werken aan de teksten. 
- Het bespreken van leesstrategieën  



Leerplan   klas 12 
  Vaklessen            

Rudolf Steiner College te Rotterdam 2010     Leerplan 2010                                                                         268       

 

 
Idioom wordt geoefend aan de hand van:  
- Examenidioom ( CE ) 
- Vocabulaire uit de methode 
- Klassikaal doornemen en thuis laten leren 

 
Domein B: 
Luistervaardigheid: 
De luistervaardigheid wordt geoefend aan de hand van: 

- Het klassikaal luisteren en  bespreken 
- Thuis luisteren en opdracht maken 
- Het stimuleren tot het extensief kijk- en luisteren ( tv5, rfi, France Inter …..) 

 

Domein C: 
Gespreksvaardigheid: 
Gespreksvaardigheid wordt klassikaal en individueel voorbereid.  
Klassikaal: 

- Interactie gesprek 
- Rollenspel 

Thuis voorbereiden en voor de klas presenteren. 
 
Domein D: 
Schrijfvaardigheid: 
Klassikaal en thuis ; 
 
Domein E: 
Literatuur: 
Klassikaal en thuis 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Domein A: 
Vaardigheidstoetsen, evaluatietoetsen, so, kennistoetsen, Eindexamen 
 
Domein B: 
Kijk- en luistertoetsen 
 
Domein C: 
SE 
 

Domein D: 
SE & SO 
 
Domein E: 
SE & SO 
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GESCHIEDENIS 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Kolonisatie en dekolonisatie 

de vroegmoderne tijd werd gekenmerkt door de kolonisatie van de derde wereld door de machtigste Europese 
staten. In dit hoofdstuk staat de dekolonisatie centraal. Vanaf het begin van de twintigste eeuw kregen enkele 
van deze landen hun onafhankelijkheid terug, maar pas na de Tweede wereldoorlog kreeg de dekolonisatie een 
grote impuls, na het oprichten van de VN. Onder andere in India en Indonesië leverde de dekolonisatie echter 
nog enige problemen op.  
 

Opkomend Azië 

Een overzicht van de groeiende invloed en economische ontwikkeling in bepaalde landen in het Midden-
Oosten in de tweede helft van de 20e eeuw, zoals Japan en Korea. Dit hoofdstuk draagt bij aan het begrip van 
de moderne maatschappij.  
 

Examenthema 

Nederland in de Gouden en Zilveren eeuw 

Dit thema geeft een overzicht van de ontwikkeling van Nederland tot handelsgrootmacht in de 16
e
 en 17e 

eeuw, de rol van Amsterdam hierin en de geleidelijke ondergang van zijn positie als grootmacht. Het is deel van 
de stof voor het Centraal Examen 2010. 
 
Examenthema 

Vietnam 

Dit thema geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond de oorlog in Vietnam. Centraal staan oorzaken, 
invloedrijke ontwikkelingen en gevolgen van deze oorlog. De oorlog wordt geplaatst binnen de context van de 
Koude Oorlog tussen het communistische oosten en het kapitalistische westen. Het is deel van de stof voor het 
Centraal Examen 2010. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Volgens opbouw PTA 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt worden van de informatie in het handboek en de opdrachten 
in het activiteitenboek. Ook wordt getracht met de opdrachten verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te 
spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende opdrachten: 

- Oriëntatieopdrachten uit het activiteitenboek 
- Samenvattingopdrachten. 
- Schrijfopdrachten: werkstukken en verslagen 
- Beeldopdrachten met spotprenten of plaatjes 
- Film met filmopdracht 
- Luisteropdrachten 
- Discussievormen binnen de leerstof 
- Inleefopdrachten 

Er wordt in de les eveneens uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met vaardigheden die worden 
gevraagd tijdens het centraal examen, zoals: 

- Onderscheiden van oorzaak en gevolg 
- Onderscheiden van feit en mening, objectiviteit en subjectiviteit 
- Betrouwbaarheid 
- Standplaatsgebondenheid 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA. Daarnaast wordt het overzicht van de stof versterkt met de inhoud 
van de periode ‘’Overzicht van de 20

e
 eeuw’’. 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Voortgangstoetsen en SE 
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ECONOMIE 

HAVO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
De laatste 2 onderwerpen van het schoolexamen, buitenland 1 (Europese samenwerking) en buitenland 2 
(wisselkoersen) komen in het eerste half jaar aan bod. Daarna wordt de gehele economie stof geoefend en met 
examenopgaven begonnen. 
   
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Zie het PTA. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, artikelen, en de actualiteit de klas binnen gebracht vanuit diverse 
media. 
 

 

 

ECONOMIE 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
Het laatste onderwerp van het eindexamenprogramma modellen komt als eerste in dit examenjaar aan bod. 
Het onderwerp is het meest theoretische onderwerp en vormt hiermee de afsluiting van het economie 
programma. Hierna volgt herhaling en verdieping van de in klas 11 opgedane stof. Aan het eind van het jaar 
wordt geoefend met de eindexamensommen. 
 

PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 
Zie het PTA. 
 

WERJWIJZE IN DE LESSEN 

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, artikelen, en de actualiteit de klas binnen gebracht vanuit diverse 
media. 
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AARDRIJKSKUNDE 

VWO  
 

Karakteristieken ontwikkeling 

De 12
e
 klasser krijgt meer zelfstandigheid en vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn eigen kwaliteiten en 

idealen. De vraag naar het wezen der dingen wordt belangrijker. De leerling kan zijn eigen ontwerpen maken 
en uitvoeren en zelf initiatieven nemen. Hij zal daarbij creatief en scheppend te werk gaan. Ideaal en praktijk 
worden meer in overeenstemming gebracht, en het onderscheid tussen illusie en werkelijkheid wordt beter 
gemaakt. De leerling heeft geleerd de eigen gevoelens te hanteren en kan zo tolerant en sociaal empathisch 
optreden en bindingen aangaan. Het 12

e
 leerjaar biedt een brede afronding van het vrijenschoolonderwijs. De 

ontwikkelingsstof van vele vakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. Zoekend naar een eigen 
oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en maatschappijbeelden. Trefwoorden zijn onder 
andere:  

- Gefundeerd oordelen en keuzes maken 
- Persoonlijke idealen. 
- Vrijheid en verantwoordelijkheid. 
- Overzicht / samenhangen en kern van de zaak. 
- Inzicht en verbinden. 
- Analyse. 
- Causaliteit 
- Maatschappijkritiek. 
- Benadering vanuit verschillende perspectieven. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 
Klimaatvraagstukken  

Deze module start met een hoofdstuk over klimaatveranderingen in het verleden. Centraal staat de vraag wat 
de oorzaken zijn van enkele grote klimaatveranderingen die de aarde in het verleden heeft gekend. Dit 
hoofdstuk biedt een kader voor het huidige klimaatdebat. Wellicht dat de kennis over het verleden kan helpen 
om modellen voor de toekomst op te stellen. Vervolgens leren de leerlingen meer over actuele 
klimaatverandering en de rol van de mens hierin. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen van klimaatverandering 
voor natuur en samenleving. Tenslotte verdiept de leerling zich in beleid dat gericht is op het oplossen van het 
klimaatvraagstuk, waarbij aandacht is voor verschillende schaalniveaus en lokale omstandigheden.  
 
Systeem aarde  

In deze module verdiepen de leerlingen zich in diverse fysisch geografische onderwerpen. In het eerste 
hoofdstuk staat de ‘actieve aarde’ centraal, waarbij plaattektoniek en endogene processen en de gevolgen 
daarvan worden behandeld. Exogene processen komen aan bod in het tweede hoofdstuk. De leerlingen leren 
meer over de afbraak en vorming van landschappen. Ook wordt met behulp van verschillende kringlopen de 
samenhang tussen exogene en endogene krachten uitgelegd. Tot slot worden deze samenhangende processen 
bekeken voor twee verschillende stroomgebieden: dat van de Colorado en de dat van de Donau. In het derde 
hoofdstuk leren de leerlingen welke fysisch-geografische landschappen er op aarde zijn, en hoe de mens deze 
landschappen heeft beïnvloedt. Anderzijds bekijken de leerlingen hoe mensen met risico’s van rampen, waar ze 
zelf weinig aan kunnen doen, omgaan. Tenslotte staat in het laatste hoofdstuk het Middellandse Zeegebied 
centraal. Wat zijn de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van dit gebied en hoe gaan de mensen hier 
mee om?  
 
Wonen in Nederland 

Deze module zoomt in op Nederland en behandelt achtereenvolgens de ‘grote rivieren in de Lage landen’, ‘de 
Lage Landen bij de zee’ en ‘de stedelijke ontwikkeling van de Randstad’. Allereerst leren de leerlingen meer 
over de (overstromings)problematiek en beleid rondom de grote rivieren. Vervolgens wordt gekeken welke 
afwegingen worden gemaakt in het Nederlandse kustbeleid. In het laatste hoofdstuk zoeken de leerlingen naar 
een antwoord op de vraag of de groei van de stedelijke economie samen kan gaan met een vergroting van 
welvaart en welzijn.  
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PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 
Volgens de opbouw van het PTA en het gebruikte handboek (De Geo voor VWO). 
 
De thema’s die tijdens de vaklessen aardrijkskunde in klas 12 aan bod komen (en die hierboven zijn 
beschreven), lenen zich uitstekend voor het zien van samenhangen, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg 
relaties, analyse en maatschappijkritiek.  
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel waar de leerlingen 
zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal klassikaal theorie worden overgedragen via een 
plenair hoorcollege of een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. 
Bij deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt van de informatie in het handboek en de opdrachten in het 
werkboek. Ook wordt getracht met verschillende materialen/opdrachten die door de docent worden geleverd 
de verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te spreken. Hierbij kan men denken aan de volgende 
opdrachten: 

- PowerPoint presentaties;  
- Samenvattingopdrachten;  
- Schrijfopdrachten: artikelen, werkstukken en verslagen; 
- Film met filmopdracht; 
- Discussievormen binnen de leerstof; 
- Inleefopdrachten; 
- Simulaties en rollenspellen; 
- Presentatieopdrachten.  
- Onderzoeksopdrachten.  

 
Er wordt in de les eveneens uitgebreid aandacht besteed aan het oefenen met geografische vaardigheden en 
werkwijzen (die worden gevraagd tijdens het centraal examen), zoals: 

- Atlas- en kaartvaardigheden;  
- Onderscheiden van oorzaak en gevolg; 
- Werken met ruimtelijke schaalniveaus; 
- Het bekijken van verschijnselen of gebieden vanuit verschillende dimensies;  
- Het vergelijken van gebieden;  
- Het leggen van relaties tussen verschijnselen en gebieden;  
- Meningsvorming.  

 

Specifieke opdrachten en werkvormen per thema 

Het is de bedoeling dat na verloop van tijd een meer gedetailleerd overzicht beschikbaar is met daarin enkele 
specifieke opdrachten en werkvormen die per thema worden gebruikt. Deze opdrachten zullen in de loop van 
het schooljaar 2010-2011 en schooljaar 2011-2012 ontwikkeld worden en zijn dus momenteel nog niet bekend.  
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen sluiten aan bij het PTA.   

 

De thema’s ‘klimaatvraagstukken’ en ‘systeem aarde’ hangen duidelijk samen met de periodes ‘geologie’ (klas 
9) en weer en klimaat (klas 10).  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De kennis wordt getoetst door middel van verschillende schoolexamentoetsen (SE) zoals opgenomen in het 
PTA.  
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WISKUNDE A  

VWO  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 
Domein Differentiaalrekenen 

Exponentiële groei 
Exponentiële functies 
De natuurlijke groeifactor 
Logaritmen 
Exponentiële afgeleiden  
Differentieerregels 
Product en quotiëntregel 
Kettingfunctie 
De kettingregel 
Wortelfuncties 
Logaritmen en groei 
Groeitijden 
Logaritmische functies 
Logaritmische afgeleiden 
Logaritmisch papier    

 
Domein Kansrekenen II 

De normale verdeling 
Normale verdeling en z-waarde 
Vier berekeningen 
Twee directe berekeningen 
Normale benaderingen        
Toetsen 
Het principe van een toets 
De z-toets 
De binomiale toets 
De tekentoets 
Examentraining 
Examenaanpak 
Examentraining  

  
PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 

In de twaalfde klas gaat het om de oefening en de voorbereiding op het verwezenlijken van je idealen. Een 
oriëntering op de toekomst, vanuit overzicht op wat is geweest. Dat vraagt tegenwoordigheid van geest, 
aanwezigheid in het moment. Dit moment beleven drukt zich in de wiskunde uit in de differentiaal- en 
integraalrekening, hoewel het differentiëren al aangelopen moet zijn in de elfde klas (via helling-functies 
bijvoorbeeld). Ook voor leerlingen die deze onderwerpen niet in hun examenprofiel hebben is een principiële 
kennismaking van belang. 

 
Er wordt ook gewerkt aan verwerven 

• van inzicht in de wiskundefacetten die als hulpwetenschap dienen van andere wetenschappen  

• van die basis en beroepsgerichte kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor vervolgopleidingen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

• Klassikale uitleg 

• Werken in groepen 

• Zelfstandig werken 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

• Economie 

• Maatschappijleer 

• Aardrijkskunde  
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De hoofdstukken worden getoetst via schriftelijke toetsen, die allemaal  vanaf het 11

e
 jaar tellen als 

Schoolexamens (SE’s).  
Voor de toelichting zie PTA. 
 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIE 

VWO 

 
INHOUD VAN DE LESSEN 

Celleer, DNA, Eiwitsynthese Evolutietheorie en gedrag. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
Deze lessen zijn vooral gericht ter voorbereiding van het examen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De onderwerpen vallen zo dat ze bij de periode in de 11
e
 al op meer kwalitatieve wijze behandeld zijn. 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Schriftelijke toetsen. 
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NATUURKUNDE 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

VWO N1: 

Gassen 
Verdieping golven 
Herhaling en examentraining 
 
Gasdruk, drukeenheden omrekenen, gaswetten van Boyle en Gay-Lussac, gaswetten verbinden in de Algemene 
Gaswet, gasconstante, hoeveelheid stof (in mol), kringprocessen. 
Voortplanting van geluid, lopende en staande golven, dopplereffect, kracht en energie bij een trilling, 
intensiteit en decibels bij geluid, isofonen en gehooruitval. 
Herhalen van de gehele stof m.b.v. vraagstukken op examenniveau, voorbereiding op het examen. 
 

VWO N2: 

Gassen 
Verdieping golven 
Modellen en compex 
Elektromagnetisme 
Versnellen en afbuigen 
Atomen en sterren 
Herhaling en examentraining 
 
Gasdruk, drukeenheden omrekenen, gaswetten van Boyle en Gay-Lussac, gaswetten verbinden in de Algemene 
Gaswet, gasconstante, hoeveelheid stof (in mol), kringprocessen. 
Voortplanting van geluid, lopende en staande golven, dopplereffect, kracht en energie bij een trilling, 
intensiteit en decibels bij geluid, isofonen en gehooruitval. 
Opstellen en uitvoeren van rekenmodellen in Coach, modeluitkomst en meting vergelijken, oefenen voor de 
computerexamens. 
Wisselwerking tussen elektrische stromen en magneetvelden, Lorentzkracht, richtingregels, inductie, wetten 
van Lenz en Faraday, transformator, effectieve waarde van een wisselspanning. 
Geladen deeltje in een elektrisch of magnetisch veld, elektrische kracht en veldsterkte, energie en potentiaal, 
geladen deeltje met een elektrisch veld versnellen, elektronvolt. 
Temperatuurstraling van een heet lichaam, spectra, foto-elektrisch effect, constante van Planck, quantisatie 
van de energie, foton, het atoom volgens Bohr, golf-deeltje dualiteit.  
Herhalen van de gehele stof m.b.v. vraagstukken op examenniveau, voorbereiding op het examen. 
 

PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 

In klas 12 staat het afmaken en het op examenniveau brengen van de leerstof centraal. Daarbij moeten de 
leerlingen leren om overzicht over en beheersing te krijgen van de gehele stof. Dit vergt een grote inspanning 
van de leerlingen. 
Voor de N1-leerlingen is er in klas 12 niet heel veel nieuws meer te doen. Dat stelt hen in de gelegenheid om 
alle aandacht te besteden aan de herhaling en de examentraining. 
De N2-leerlingen echter hebben het in klas 12 behoorlijk druk. Veel onderwerpen kunnen nu pas besproken 
worden, omdat de leerlingen daar nu rijp voor zijn. De uitleg gaat makkelijker en sneller, omdat de leerlingen 
zich de manier van denken, die in de Natuurkunde gehanteerd wordt, eigen hebben gemaakt. Er komt ook 
ruimte om de Natuurkunde meer beschouwend te benaderen. Dit komt vooral naar voren in het onderwerp 
Atomen en Sterren, waarin de quantumtheorie behandeld wordt. In de Praktische Opdrachten worden de 
leerlingen uitgedaagd om een experiment wetenschappelijk op te zetten en verantwoord onderzoek te doen. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Doceerlessen, onderwijsleergesprek, oefenen met rekenopgaven, grafieken tekenen en aflezen, constructies 
tekenen, groepswerk, practicum, onderzoeksopdracht, ontwerpopdracht, logboek bijhouden, verslag schrijven, 
reflecterende opdrachten. 
Naast een verschuiving van het methodische naar het onderzoeksmatige wat betreft het experiment (zie klas 
10, vaklessen), verschuift ook in praktische opdrachten de nadruk. Deze komt te liggen op het zelf gericht 
toepassen en kritisch hanteren van verschijnselen en begrippen. 
In de klassikale verwerking van leerstof kunnen werkvormen als snelle diagnose en feedback, ingewikkelder 
Links/Rechts-opdrachten, schriftelijke OLG’s, POE-experimenten, Next Time Questions en YouTube-flimpjes een 
rol spelen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In de examentraining moeten de leerlingen leren om vanuit de samenhang in de stof te werken. Het overzicht 
over de stof wordt nu toegepast. De leerlingen hebben vaak meerdere onderwerpen uit de Natuurkunde nodig 

binnen 1 vraagstuk. Verder leren de leerlingen in de Praktische Opdrachten (vrijwel) zelfstandig te werk te  

gaan. In de voorbereiding op het examen zal de leerling, rekening houdend met de eigen vermogens, wensen 
en toekomstbeeld, zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor hoe het examen wordt voorbereid. 
Dit past in de ontwikkeling van de 12

e
 klasser, die zich bijv. zelfstandig voorbereid op de eindpresentatie, 

waarin hij de samenhang tussen zichzelf en het gekozen onderwerp kenbaar maakt.  
Zo komt de ontwikkeling van de beschouwende kant naar voren in bijv. de biografieperiode, de 
evolutieperiode, de lichtperiode, de voorbereiding op de Kunstreis. In het zelfstandig tenthouden en koken 
tijdens de Kunstreis oefent de leerling het op eigen benen staan en zorg dragen voor zichzelf 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

Er worden geen voortgangstoetsen meer afgenomen. Echter is er in elke toetsweek een tentamen over losse 
hoofdstukken van de stof. Tussen de toetsweken door worden sommige onderwerpen afgesloten met een 
Praktische Opdracht. 
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SCHEIKUNDE 

VWO 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Koolstofchemie komt weer terug, maar wordt uitgebreid, beginnen met herhaling van naamgeving, 
structuurformules, moleculeformules van alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, ethers, esters, aldehyden, 
ketonen, alkaanzuren, aminen, aminozuren.  
Polymeren, additiepolymerisatie, condensatiepolymerisatie, polystereen, polyesters, natuurrubber, elasticiteit, 
elastomeren, vulcaniseren, polyamiden, themoplasten, thermoharders, 
eigenschappen/toepassingen/verwerken van kunststoffen, recycleersymbolen. 
 
Stereochemie, uitgebreider atoommodel, valenties, ruimtelijke structuur. 
Structuurisomeren en stereo-isomeren, cis-trans isomerie, optische activiteit, polarimeter, 
spiegelbeeldisomerie, asymmetrisch centrum, cyclische verbindingen  
die cis-trans en optische activiteit vertonen. 
 
Voedsel: koolhydraten, eiwitten, aminozuren, polypeptiden wordt herhaald met uitbreiding tot ruimtelijke 
structuur van eiwitten, primaire, secundaie en tertiaire structuur van eiwitten, denatureren, functie van 
eiwitten, eiwitsynthese in de natuur, DNA en RNA, chemisch kringlopen in de natuur, stikstofkringloop, 
koolstofkringloop,plastickringloop. 
Redoxreactie wordt herhaald met uitbreiding: reductoren, oxidatoren, metalen, halogenen, opstellen van 
reactievergelijking redoxreactie met halfreactie, corrosie,bescherming tegen roesten. 
Elektrolyse, opstellen halfreacties elektrolyse, aantastbare en onaantastbare  elektroden, chloride, 
ionentransport, praktische toepassingen van elektrolyse. 
 
Analytisch chemie: leerlingen maken kennis met analysemethoden, gaschromatografie, kolom, retentietijd, 
mobiele fase, stationaire fase. 
Massaspectrometrie: Hoe werkt massaspectrometer, ionisatie en fragmentatie, massaspectrum. 
Absorptiespectrometrei: spectrofotometer, extinctie, absorptirspectrum en IR-spectrometrie en 
absorpteispectrometrie kwantitatief. 
 
Zuren en basen in de praktijk: metaaloxiden met water, niet-metaaloxide met een basische oplossingen, 
amfolyten, reactie met een amfolyt, buffers, pH van een buffer, het maken van een buffer en titratie curve.  
       
PEDAGOGISCHE DOELEN EN ACHTERGRONDEN 

De vwo leerlingen zijn potentiële studenten, daarom is het noodzakelijk dat zij  
zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen werken, de leerlingen laten trainen om eerst zelfstandig 
opdrachten te maken. De klassikale practicum voeren ze meestal in een groep van minimaal twee leerlingen 
uit, zodat zij in een vervolgstudie in groepsverband kunnen werken of later ook in het bedrijfsleven.  
Het is de bedoeling dat de leerlingen in twaalfde klassen zoveel mogelijk kennis en motorische vaardigheden 
kunnen opbouwen. 
 
WERKWIJZE IN DE LESSEN 

Theorie over elke leerstof uitleggen, nieuwe termen verklaren, een voorbeeld geven en maken op het board. 
Als het nodig is een opdracht maken uit het boek.  
Daarna een opdracht geven aan de leerlingen, zodat ze zelf proberen, iedereen langs gaan of ze de gegeven 
opdracht begrijpen en eventueel de leerlingen ook individueel te helpen.  
Het kan ook zijn dat het behandelen van nieuwe leerstof via uitvoeren van demonstratie proeven gaat. 
Klassikaal practicum kost wel extra tijd, maar is het van groot belang, zodat de leerlingen de waarnemingen zelf 
kunnen ontdekken. Gebruiken van PowerPoint  is ook een manier om een onderwerp te hanteren, vooral om 
een apparaat laten zien die wij op school niet hebben. De leerlingen zo veel mogelijk laten trainen om 
examenopgaven te maken en wennen een aan tempo van examentijd. 
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VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Wiskunde: rekenen, significante cijfers, eenheden, logaritme. 
 
Natuurkunde: trillingsrichting van het licht  in polarimeter, gepolariseerd licht. 
Massaspectrometrie, spectrofotometrie, volt, tijd, ionisatie, intensiteit. 
 
Biologie: biochemie, voedsel, vitamines, mineralen, RNA, DNA 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 

In de twaalfde klassen worden drie theoretische schoolexamens gegeven, naast praktische opdrachten worden 
examenopgaven ook gegeven om zichzelf te testen. 
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LICHAMELIJKE OPVOEDING 
 

INHOUD VAN DE LESSEN  
 

Sportoriëntatie en -keuze programma  3 keuzes 

1 duurloop (trainen voor een wedstrijdloop) 
2 softbal  
3 rugby 
 

Slag- en loopspelen 

Totaal soft- / honkbalspel 

 
Doelspelen 

Totaal rugbyspel 

 
Atletiek 

5, 10 of 15 km prestatieloop 
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KUNSTZINNIGE EN AMBACHTELIJKE VAKKEN KLAS 12 
 

BEELDEND TWEEDIMENSIONAAL; TEKENEN EN SCHILDEREN 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Tekenen naar de waarneming 

Portret en figuurstudies 
We tekenen elkaars portret, vanuit zowel academische als meer subjectieve, informele uitgangspunten. Ook 
maken we enkele figuurstudies. 
Het maken van een kunstwerk 

De leerlingen maken een kunstwerk in volle vrijheid.  
Reflectie 

Het schrijven van een “dagboek van het kunstwerk” 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
In deze ontwikkelingsfase is de leerling toe aan het onderzoeken van zijn eigen vrijheid in relatie tot die van de 
ander. In het portretteren zien we die ander en ziet die ander mij. 
Het “kunstwerk” daagt de leerling uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het doen van “uitspraken”. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De leerlingen werken zelfstandig aan de opdrachten en bekijken elkaars werk met regelmaat. 
De opdrachten worden ingeleid, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Er is individuele 
begeleiding. Regelmatig worden werkstukken in een klassengesprek besproken. 
Het blok wordt afgesloten met de reflectieopdracht  
De reflectieopdracht bestaat uit het bespreken en op papier krijgen van de ontwikkeling van het kunstwerk. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Evaluatie 

De werken worden regelmatig met de leerling besproken. Ieder werkstuk wordt als het af is kritisch bekeken, 
en de gehele collectie wordt aan het eind van het blok als geheel besproken.  
Hierbij spelen de volgende elementen een rol: 
Zijn de opdrachten overtuigend uitgevoerd 
Is er een eigenheid te zien in stijl of aanpak 
Is er economisch omgegaan met tijd 
 
Toetsing 

De werken worden door twee kunstleraren beoordeeld op de gestelde criteria. 
Het cijfer bestaat uit Inzet, ontwikkeling en resultaat (2x) 
Het reflectie deel wordt apart beoordeeld. 
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DRAMA 
 
Karakteristieken ontwikkeling: 

Ideaal en praktijk worden meer in overeenstemming gebracht, er wordt onderscheid gemaakt tussen illusie en 
werkelijkheid. De leerling heeft geleerd de eigen gevoelens te hanteren en kan zo tolerant en sociaal empatisch 
optreden en bindingen aangaan. De leerling kan zijn eigen ontwerpen maken en uitvoeren en zelf initiatieven 
nemen. Hij zal daarbij creatief en scheppend te werk gaan.  
Begrippen: 

- Gefundeerd oordelen en keuzes maken 
- Zelfbewust. 
- Zelfbeeld. 
- Persoonlijke idealen. 
- Vrijheid en verantwoordelijkheid. 
- Overzicht / samenhangen en kern van de zaak. 
- Inzicht en verbinden. 
- Analyse. 
- Causaliteit 
- Maatschappijkritiek. 
- Existentiële vragen m.b.t. de eigen toekomst. 
- Eigen biografie. 
- Benadering vanuit verschillende perspectieven. 
- Verantwoordelijkheid. 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

Leerlingen uit de 12
e
 klas doen mee aan het scholiereneenakterfestival in de grote zaal van het jeugdtheater 

Hofplein. Ze maken kennis met andere scholen en hun toneelprestaties. Voorts leren ze regisseurs kennen bij 
wie ze workshops volgen. Grenzen worden verlegd in de voorbereiding naar het festival toe. 
De leerlingen werken gedurende de eerste maanden van het schooljaar aan het maken van een eenakter. De 
bedoeling is om de verschillende vaardigheden in te zetten en verschillende kunstdisciplines in het totaal 
product mee te nemen. Zowel dans als muziek als beeldende kunst krijgen een plaats in de vormgeving van het 
geheel.  
Een wat meer solistisch karakter heeft het presenteren van de eindpresentaties. Op hun eigen wijze, als zichzelf 
of in een personage mogen de leerlingen alleen of in tweetallen de eindpresentaties vormgeven. Wat komt 
erbij kijken om voor een groep te staan. Hoe houd je contact met de groep. Individu tegenover de groep. 
In het laatste project wordt er gewerkt aan een eigen tekst die vervolgens in een eigen regie ten tonele wordt 
gebracht in kleine groepjes. De kunst van het regisseren staat hierin centraal. Hoe kun je je eigen ideeën 
vormgeven en uiteindelijk uitvoeren. 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN 
De leerling beschikt over het vermogen om boven de lesstof te staan. Zowel denkend als invoelend is hij/zij 
instaat om zijn handelen aan te passen aan het te spelen personage. Het personage krijgt een innerlijke rijkdom 
waarmee gespeeld kan worden. Buiten de veelzijdigheid van het te spelen personage, lukt het de leerling om 
steeds beter op zijn/haar eigen handelen te reflecteren. Er is inzicht in de opbouw van een voorstelling, in de 
organisatie van een productie en in de verschillende kunstdisciplines die voor een theaterproductie kunnen 
worden ingezet. 
 
De leerling kan zijn eigen authenticiteit inzetten als theatermaker en is bekend met de wetmatigheden van de 
toneelvloer. Het programma in de 12

e
 klas zit zo in elkaar dat leerlingen aangesproken worden op zowel de 

verantwoordelijkheid voor de gezamenlijkheid als ook voor hun eigen ontwikkelingen. In dit laatste jaar kan de 
leerling binnen de context van het programma zichzelf optimaal ontwikkelen. Het programma zit zo in elkaar 
dat de leerling in staat wordt gesteld zijn/haar eigen zwakheden aan te pakken en de diepte in te gaan. De 
docent is eerder coach en kunstenaar dan schoolmeester. Leerlingen beoordelen elkaar op geleverde 
prestaties en evalueren elkaars ontwikkelingen. Leerlingen verwoorden zelf ook waar ze nog aan willen 
werken. Dit kunnen ze vervolgens in de eigen regie verwezenlijken. 
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WERKWIJZE IN DE LESSEN 

De twaalfde klas doet mee aan het eenakterfestival dat jeugdtheater Hofplein organiseert in Rotterdam. 
De leerlingen werken samen o.l.v. de docent als regisseur aan een korte voorstelling van plus minus 35 min.  
Hierin staat een thema centraal dat door de organisatie van het eenakterfestival van te voren is opgegeven. De 
docent/regisseur heeft de eindverantwoordelijkheid bij de keuze van de tekst, de verdeling van de rollen en de 
organisatorische aspecten. De leerling is actief betrokken bij het scheppingsproces, door zijn/haar eigen rol te 
ontwikkelen, actief mee te werken aan het ontwerpen en maken van het decor en kostuums en verbanden te 
onderzoeken tussen de toneeltekst en het uiteindelijke toneelbeeld. 
Iedere leerling krijgt naar aanleiding van zijn eigen kwaliteiten een rol toebedeeld in deze voorstelling. 
De leerling krijgt daarin voldoende verantwoordelijkheid om deze taak uit te voeren en wordt daar uiteindelijk 
op beoordeeld. 
 
VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

Voor het vormgeven van het toneelbeeld kan samengewerkt worden met Beeldend. Indien het sfeerbeeld van 
de voorstelling dit toelaat, kan samengewerkt worden met muziek. Sommige scènes kunnen versterkt worden 
door beweging en daar is de mogelijkheid om samen te werken met CKV dans. Vaak is het thema dat het 
eenakterfestival voorschrijft maatschappelijk relevant. Hierin kan samenwerking gezocht worden met de 
vakken Maatschappijleer en/of Nederlands. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen schrijven een evaluatieverslag over de eenakter. Hiervoor  wordt een format aangeboden dat 
afgestemd is op verschillende niveaus. Dit  verslag wordt beoordeeld op de criteria  die beschreven staan in het  
format. De beoordeling van de eindpresentatie van de eenakter en de beoordeling van de inzet tijdens het 
proces kent geen verschillen. 
 

 

 

 

 

DANS 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 
1]Maak een euritmie choreografie met de leerlingen van klas 11 
2]Maak een planning en een verslag van 1 
3]Maak een eigen dans met de leerlingen van klas 11 
4]Maak een planning en verslag van 3 
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
1]Leren wat het vraagt om het overzicht bij een werk/dans/oefenproces te bewaren. Kern vragen zijn: Wat 
motiveert de ander? Hoe beweegt de ander? Wat is euritmie? 
2]Door reflectie zicht op het proces en dus op zichzelf. 
3]Hoe breng ik mijn eigen vaardigheden/passie over op een ander? 
4]Door reflectie zicht op het proces en dus op zichzelf 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 
Voor de zomer vakantie is de “ruwe” schets van de choreografie klaar. 
Na de vakantie wordt deze aan de leerlingen van klas 11 getoond en uitgelegd. Leerlingen worden intuïtief 
gekozen. In het werken worden zij begeleidt en geholpen door de leerkracht, indien gewenst. Iedereen werkt 
op zijn eigen niveau met zijn eigen vermogen. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

In de twaalfde klas krijgen leerlingen overzicht en inzicht. Zij kijken terug op hun schooltijd en ronden af op 
verschillende lagen door hun capaciteiten zoveel mogelijk te gebruiken naar eigen inzicht. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Leerlingen beoordelen elkaar schriftelijk en evalueren mondeling. De docent stuurt. 
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MUZIEK 
 

Karakteristieken ontwikkeling: 

De twaalfde klasser kijkt wat genuanceerder naar zichzelf, naar zijn omgeving en naar de maatschappij. Er is 
meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen en de leerling heeft meer zicht op diens kwaliteiten en idealen. Bij de 
leerlingen komt de vraag op hoe hun verdere loopbaan er uit zal zien en er wordt vooruitgekeken. Voor dit 
zoeken is ruimte in de persoonlijke opdracht. Er komt steeds meer overeenstemming tussen ideaal en praktijk; 
perspectieven worden helderder. Op deze leeftijd ontwikkelt de jonge mens een sterker sociaal empathisch 
vermogen en is instaat anderen aan te sturen, zoals terugkomt bij het regisseren van een eigen stuk in de 
eindpresentatie. In deze presentatie wordt teruggeblikt, maar geeft de leerling ook zijn kijk op de toekomst. De 
docent is in dit laatste jaar vooral aanwezig als ‘coach’ die de persoonlijke en muzikale ontwikkeling van de 
leerlingen begeleidt. De inhoud echter bepaalt de leerling voornamelijk zelf.  
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

o Film/Dans/Theater en opname. De leerling maakt muziek bij een film, dans of theaterstuk en maakt 
hierbij gebruik van verschillende instrumenten. Eerst wordt er gekeken naar sfeer, dynamiek, gemoed 
en omgeving en vervolgens wordt er gecomponeerd. Dit wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld, 
of mogelijk live gespeeld bij het betreffende beeld. 

o Concertopdracht. Door elke leerling wordt een concert bezocht en een recensie van gemaakt aan de 
hand van een door de docent aangeboden formulier met criteria. De recensie zou zo in de krant 
moeten kunnen staan.  

o Persoonlijke opdracht. De docent geeft elke leerling een persoonlijke opdracht. Een praktische 
opdracht, die met zowel spel, als ook theorie, cultuur, stijlen etc. te maken kan hebben. Het kan ook 
een onderzoek zijn. Zo’n opdracht wordt uitgezocht naar aanleiding van waar een leerling staat in zijn 
muzikale ontwikkeling, Ook eventuele toekomstplannen in de muziek kunnen aanleiding geven een 
leerling een gerichte opdracht te geven. 

o Eindpresentatie. De leerlingen hebben zich dit jaar steeds meer gespecialiseerd. Aan het eind van het 
jaar wordt deze weg afgesloten met een eigen compositie. De leerlingen schrijven een stuk dat ze 
gaan uitvoeren en waarbij ze zich laten begeleiden door andere leerlingen. Zo leren zij een gedachte 
over te brengen, te dirigeren en een groep aan te sturen.  

 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De leerling is steeds meer instaat om boven de lesstof te staan en tevens om zichzelf en anderen te 
beoordelen. Hij/zij heeft voldoende kennis en vaardigheden ontwikkeld om zelfstandig tewerk te gaan en eigen 
leer- en werkdoelen te stellen. Door muziek bij beeld te maken wordt het muzikale element ondergeschikt en 
vraagt het inleving in een situatie en een gevoel om de juiste sfeer te creëren d.m.v. klanken en 
instrumentgebruik. De opdrachten zijn specifieker en persoonlijker en geven de leerling de ruimte zich op eigen 
wijze te verbinden met alle elementen in de muziek.  
De leerling kan afstand nemen van een compositie en bepalen wat een muziekstuk ‘nodig heeft’. Bij de 
eindpresentatie neemt hij/zij de verantwoordelijkheid op zich om de uitvoering van een muziekstuk te 
regisseren, taken te verdelen, een groep te kunnen sturen en een uitvoering te laten slagen.  
 

WERRKWIJZE IN DE LESSEN 

� Film/Dans/Theater en opname: Deze opdracht wordt solo of in duo’s gedaan. De leerling gaat 
zelfstandig opzoek naar een filmfragment, een dans of een fragment uit een theaterstuk. Vervolgens 
maakt hij daar een analyse van, en beschrijf het verloop, de sfeer, de dynamiek en de belangrijkste 
elementen uit het fragment. In overleg met de docent wordt een plan van aanpak gemaakt, en de te 
gebruiken instrumenten en media bepaald. Dan begint het schrijfproces en het experimenteren met 
de juiste geluiden bij de beelden. Vorderingen worden regelmatig in de groep getoond en besproken. 
Ieder werkt zelfstandig, maar kan de hulp inroepen van andere leerlingen en van de docent. Bij de 
presentatie wordt verteld hoe het maakproces is verlopen en wat de gedachte achter het geschreven 
stuk is. 
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� Individuele opdracht: De leerling heeft inmiddels een brede kennismaking gehad met muziek: in de 
muziek- en koorlessen, in de CKV-lessen en vaak ook in zijn vrije tijd. Elke leerling verhoudt zich anders 
ten opzichte van muziek en voor ieder betekent het wat anders. Het kan zijn dat in de afgelopen jaren 
interesse is ontstaan voor een bepaald instrument, een muziekstijl of een componist, of dat de leerling 
toekomstplannen heeft in de muziek. Dat als uitgangspunt nemend, geeft de docent ieder een 
passende opdracht. Net als de andere praktische opdrachten worden regelmatig de vorderingen 
besproken. Van het eindresultaat wordt een korte presentatie gegeven aan de groep, zodat de leerling 
kan uitleggen waarom de betreffende opdracht bij hem past en wat het heeft opgeleverd. 

 

� Eindpresentatie: Wederom een individuele opdracht. Elke leerling bedenkt een thema dat hij als 
uitgangspunt neemt voor een zelf te schrijven stuk. Met dit stuk neemt hij een standpunt in 
aangaande dit thema, dat hij d.m.v. de muziek wil uitdragen. Ieder gaat vervolgens met een groepje 
repeteren en probeert het stuk naar eigen inzicht vorm te geven. 

 

TOETSING VAN DE LESSEN 
De leerlingen beoordelen elkaar en evalueren regelmatig elkaars ontwikkelingen. Leerlingen geven zelf ook hun 
eigen aandachtspunten aan en stippelen zo hun leerweg uit.  
 

 

 

 

 

 

ZANG / KOORZANG 
 

INHOUD VAN DE LESSEN 

 
Evenals in de elfde klas worden er stukken uit het klassieke repertoire van bekende componisten ten gehore 
gebracht. Opvallend is dat het volledige stembereik kan worden aangesproken. Het individuele karakter en 
timbre van de stem wordt zichtbaar. Hierdoor kan een stuk van de persoonlijke beleving van de muziek tot 
expressie gebracht worden. Er wordt naar gestreefd om naast het koor- en ensemble-zingen ook het solistische 
zingen aan bod te laten komen.  
 

PEDAGOGISCHE ACHTERGRONDEN EN DOELEN 
De twaalfde klasser kan door zijn persoonlijke inbreng in het koor in zekere zin iets wezenlijks bijdrage. De 
individuele stemkwaliteit kleurt het koorensemble, waardoor het kunstwerk van de compositie zichtbaar 
wordt. De zanger wordt niet langer alleen gedragen door het geheel, maar er wordt hem gevraagd met zijn 
stem het koor te dragen. 
 

WERKWIJZE IN DE LESSEN 

In de partijstudie wordt de nadruk gelegd op de individuele klankkleur en draagkracht. Door het toepassen van 
zang- en ademtechnieken kan een karakteristiek timbre ontwikkeld worden. 
 

VAKINHOUDELIJKE SAMENHANGEN VAN DE LESSEN 

De samenhang is afhankelijk van het stuk, van de opvoeringen die gepland zijn en van de leeftijd waarbij het 
stuk past. 
 

TOETSING VAN DE LESSEN 
Na de kooruitvoeringen wordt er met de klassen een evaluatief gesprek gehouden. 
 

 

 

 


