
Vak: aardrijkskunde

Niveau: 3 havo

Methode: BuiteNLand

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW wereldeconomie 1.1 t/m 1.4 50 2

2 PW schatkist aarde 2.1 t/m 2.4 50 2

3 PO conflictgebieden hoofdstuk 4 n.v.t. 2

4 PW migratie 5.1 t/m 5.4 50 2

5 PW energie 3.1 t/m 3.4 + masterclass "energietransitie" 50 2

Opmerkingen:

Topografie kan onderdeel uitmaken van een toets.

Excursies en andere activiteiten:

Masterclass "energietransitie" (Darel) - week na de meivakantie

Vak: Drama

Niveau: 3 havo

periode toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 of 3 PO onafhankelik film project zie hieronder n.v.t. 1

2 of 4 PO live performance zie hieronder n.v.t. 1

Opmerkingen:

De leerlingen hebben maar een half jaar drama, vandaar twee PO's.

De exacte datum van beoordeling hangt af van de dag van de week waarop leerlingen drama hebben.

Periode 1

Het maken van een film gebaseerd op een thema en theatrale stijl naar keuze. 

Een project waarin alle geleerde vaardigheden van de vorige twee jaren samenkomen:

ruimte, creativiteit, acteerstijlen, editing en filmvaardigheden

Periode 2

Een origineel live optreden creëren op basis van een personage dat de leerlingen zelf hebben gecreëerd.

Vak: Duits

Niveau: 3 havo

Methode: Na Klar max!

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW Kapitel 1 Lernbox Kapitel 1: woorden/zinnen + grammatica (Handbuch §01) 50 1

2 PW Kapitel 2 Lernbox Kapitel 2: woorden t/m Lektion 6 + Redemittel Lektion 3 + grammatica (Handbuch §03, 12 en 13) 50 1

3 PW Kapitel 3 Lernbox Kapitel 3: woorden t/m Lektion 6 + Redemittel Lektion 3 + grammatica (Handbuch §04, 14 en 16) 50 1

4 PW Kapitel 4 en 5 Lernbox Kapitel 4: alle woorden en zinnen, grammatica Kapitel 5 (Handbuch §22, 23 en 24) 50 1

5 MO spreekbeurt spreekbeurt over zelfgekozen onderwerp (goedgekeurd door docent) 5 1

extra 

toets 

week 23

VT tekstverklaring en literatuur * tekstverklaring over onbekende tekst en vragen over gelezen literatuurtekst(en) + eventueel film 50 1

week 23

Opmerkingen:

Bij de woorden staat in het boek of ze Nederlands-Duits of Duits-Nederlands geleerd moeten worden. 

De zinnen moeten altijd Nederlands-Duits geleerd worden.

Vak: economie

Niveau: 3 havo

Methodes: Kopen en werken & De samenleving 

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW

begroten + inkomensverschillen

Hoofdstuk 1 en 2 (Kopen en werken) 50 1

2 PW sparen en lenen + een eigen bedrijf Hoofdstuk 3 en 4 (Kopen en werken) 50 1

3 PO het ondernemingsplan n.v.t. n.v.t. 1

4 PW markten + producenten en consumenten Hoofdstuk 6 en 7 (Kopen en werken) 50 1

5 PW Nederland en de wereld + overheid Hoofdstuk 1 en 2 (De samenleving) 50 1

Opmerkingen:

Bij de proefwerken mag gebruik worden gemaakt van een rekenmachine (geen grafische).

Profieldifferentiatie

Afhankelijk van de profielkeuze en onder gestelde voorwaarden kunnen leerlingen kiezen uit twee trajecten:

a. het reguliere programma - voortzetting van programma zoals hierboven vermeld.

b. het afrondingsprogramma - informatie en inhoud volgt later dit jaar via vakdocent en decaan.

Vak: Engels

Niveau: 3 havo

Methode: Ready for B2 First

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW Unit 1 + Writing Unit 1 50 1

Informal Letter

Linking Words

Collocations Lifestyle

2 MO Speaking Exam n.v.t. 20 1

3 PW Unit 2-5 + Writing Unit 2-4 50 1

Unit 5: only prefixes/suffixes

Writing

4 PO Projectwerk zie hieronder n.v.t. 1

5 Mock ExamB2 First Reading + Use of English 100 1

extra cijfer PO Reading File 3 leesboeken + opdrachten n.v.t. 1



Opmerkingen:

Leerlingen zullen dit schooljaar zelf een (auto)biografie moeten kiezen, aanschaffen en lezen.

Voor het leesdossier en project grade worden de punten wel verteld, maar niet in Magister gezet tot het laatste onderdeel is afgerond. 

Reading File

1. THUG - cijfer telt voor 1/3 mee.

2. (auto)bio - cijfer telt voor 1/3 mee.

3. Curious - cijfer telt voor 1/3 mee

Projecten:

Project 1

Project 2

Project 3

Vak: Frans

Niveau: 3 havo

Methode: Libre Service Junior

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW Unité 6 klas 2 vocabulaire, grammatica en werkwoorden 50 1

2 PW Unité 2 klas 3 vocabulaire, grammatica en werkwoorden 50 2

3 PW Unité 3 klas 3 vocabulaire, grammatica en werkwoorden 50 2

4 PW Unité 4 klas 3 vocabulaire, grammatica en werkwoorden 50 2

5 PW Unité 5 klas 3 vocabulaire, grammatica en werkwoorden 50 2

extra cijfer IVT leesvaardigheid A1/A2 - periode 1 4

luistervaardigheid A1/A2 - periode 2

leesvaardigheid A2 - periode 3

schrijfvaardigheid A2 - periode 4

extra cijfer IIPO Civilisation et Littérature projecten n.v.t. n.v.t. 2

Opmerkingen:

Iedere leerling heeft de gelegenheid om deel te nemen aan het DELF-examen, dat in juni 2023 wordt afgenomen. 

De vaardigheden worden afgenomen conform het DELF-examen.

Dit jaar hebben de 3-havo klassen een uur extra Frans om de mogelijke achterstand van vorig schooljaar in te halen. 

Het extra uur geeft ruimte om te werken aan basiskennis en extra projecten. 

Vak: Geschiedenis

Niveau: 3 havo

Methode: Feniks 

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW W.O.I (modern imperialisme en ismen) hoofdstuk 3 + aantekeningen 50 1

2 PW Interbellum Rusland hoofdtuk 4 + aantekeningen 50 1

3 PW Interbellum Duitsland en W.O.II hoofdstuk 6 + aantekeningen 50 1

4 ** PO * Dekolonisatie hoofdstuk 8 + aantekeningen n.v.t. 1

5 ** PW Koude Oorlog hoofdstuk 7 + aantekeningen (boek is niet leidend) 50 1

Opmerking:

De PO is niet herkansbaar.

Project:

* PO Dekolonisatie: tijdlijn maken, diverse keuzemogelijkheden voor leerlingen, opdracht en deadlines worden nader toegelicht door docent. 

** Profieldifferentiatie

Afhankelijk van de profielkeuze en onder gestelde voorwaarden kunnen leerlingen kiezen uit twee trajecten:

a. het reguliere programma - voortzetting van programma zoals hierboven vermeld.

b. het afrondingsprogramma - informatie en inhoud volgt later dit jaar via vakdocent en decaan.

Tijdlijn maken

Diverse keuzemogelijkheden voor leerlingen

Opdracht en deadline(s) wordt nader toegelicht door de docent(en)

** vanaf periode 4 kan er deelgenomen worden aan het traject: profieldifferentiatie

Afhankelijk van de profielkeuze en onder gestelde voorwaarden (info volgt t.z.t. via de decaan), kunnen leerlingen kiezen uit twee trajecten:

1) het reguliere programma: het programma en toetsing zoals vermeld hierboven wordt gevolgd. 

2) het afrondingsprogramma: de inhoudelijke stof en toetsvorm worden t.z.t. door de vaksectie bekend gemaakt aan de desbetreffende groep leerlingen. 

Vak: Kunst

Niveau: 3 havo

Methode: n.v.t. 

periode toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 of 3 PO Identiteit thema I PowerPoint en inhoud lessen n.v.t. 1

2 of 4 PO Identiteit thema II PowerPoint en inhoud lessen n.v.t. 1

3 of 5 PO Identiteit thema III PowerPoint en inhoud lessen n.v.t. 1

Opmerkingen:

Het vak kunst heeft geen toets tijdens de toetsweken.

3 Havo-klassen volgen een half jaar kunst en een half jaar drama.

Niet tijdig inleveren van een opdracht heeft consequenties voor het cijfer.

Een niet op tijd ingeleverde opdracht dient zelfstandig te worden ingehaald en ingeleverd voor de start van de nieuwe opdracht. 

Actieve participatie is bij alle opdrachten onderdeel van de beoordelingscriteria. 

PO Dekolonisatie: 



Vak: LO 

Niveau: 3 havo

Methode: PSR + M 

Lesweken ToetsvormOnderwerp Te bestuderen stof LessenWeging

1-4 PO handbal overkoepelend één van de PSR onderdelen en aangeboden stof in de les 3 2

9-18 PO - 

show

MADEMI overkoepelend één van de PSR onderdelen, filmpjes, leskaarten, turnonderdelen voorgaande jaren en 

aangeboden stof in de les

7 2

24-27 PO - 

demonstr

atie

boksen overkoepelend één van de PSR onderdelen, filmpjes en aangeboden stof in de les 3 2

31-34 PO softbal overkoepelend één van de PSR onderdelen en aangeboden stof in de les 4 2

32-36 PO estafette overkoepelend één van de PSR onderdelen en aangeboden stof in de les 3 2

Opmerkingen:

De volgorde van bovenstaande onderdelen/lesweken is onder voorbehoud. 

Vak: Natuurkunde

Niveau: 3 havo

Methode: Newton 

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW licht hoofdstuk 2 50 1

2 PW energie en technologie reader 50 1

3 PW elektrische apparaten hoofdstuk 1 50 1

4 PW beweging en kracht hoofdstuk 4 50 1

5 PW straling hoofdstuk 3 50 1

hele jaar PO practicumcijfer * n.v.t. n.v.t. 1

Opmerkingen:

* Er zullen practica per hoofdstuk worden aangeboden en deze worden eenmaal beoordeeld in een practicumboek met weging 1.

Profieldifferentiatie

Afhankelijk van de profielkeuze en onder gestelde voorwaarden kunnen leerlingen kiezen uit twee trajecten:

a. het reguliere programma - voortzetting van programma zoals hierboven vermeld.

b. het afrondingsprogramma - informatie en inhoud volgt later dit jaar via vakdocent en decaan.

Vak: Nederlands

Niveau: 3 havo

Methode: Nieuw Nederlands 

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 1 50 1

2 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 2 50 1

3 PW spreekvaardigheid hoofdstuk 1 t/m 6 n.v.t. 1

4 PW combinatie van verschillende domeinen hoofdstuk 1 t/m 6 100 2

week 23 PO fictiedossier n.v.t. n.v.t. 2

5 PW leesvaardigheid hoofdstuk 1 t/m 6 100 2

Vak: Scheikunde

Niveau: 3 havo

Methode: Chemie Overal

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW scheikunde is overal Hoofdstuk 1 en 2 50 1

bouwstenen van stoffen

2 PW scheikunde is overal Hoofdstuk 1 t/m 4 100 1

bouwstenen van stoffen

chemische reacties

reacties en energie

3 PW scheikunde is overal Hoofdstuk 1 t/m 5 100 1

bouwstenen van stoffen

chemische reacties

reacties en energie

mengsels

4 PW mengels Hoofdstuk 5 en 6 50 1

indeling van stoffen

5 PW koolstofchemie Hoofdstuk 7 50 1

Opmerking:

Voor elke toets moet het boek, aantekeningen uit het schrift en practica worden geleerd. 

Profieldifferentiatie

Afhankelijk van de profielkeuze en onder gestelde voorwaarden kunnen leerlingen kiezen uit twee trajecten:

a. het reguliere programma - voortzetting van programma zoals hierboven vermeld.

b. het afrondingsprogramma - informatie en inhoud volgt later dit jaar via vakdocent en decaan.



Vak: wiskunde

Niveau: 3 havo

Methode: Getal en Ruimte

toetsweek toetsvorm onderwerp te bestuderen stof duur weging

1 PW lineaire problemen hoofdstuk 1 100 1

kwadrantische formules hoofdstuk 3: paragraaf 1, 2 en 3

2 PW gelijkvormigheid en hellingen hoofdstuk 2 100 1

kwadratische problemen hoofdstuk 3

3 PW statistiek en procenten hoofdstuk 4 100 1

algebraïsche vaardigheden hoofdstuk 5

4 PW kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden hoofdstuk 6 100 1

goniometrie hoofdstuk 7

5 PW wiA allerlei verbanden & Spreiding, tellen en kans hoofdstuk 8 100 1

spreiding, tellen en kans hoofdstuk 9: paragraaf 1, 3 en 3

PW wiB allerlei verbanden hoofdstuk 8 100 1

algebraïsche vaardigheden hoofdstuk 10

Opmerkingen:

Bij elke toets mogen de leerlingen een gewone rekenmachine gebruiken.

In toetsweek 5 wordt afhankelijk van de keuze wiA of wiB respectievelijk hoofdstuk 9 of hoofdstuk 10 getoetst.


