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              Doorstroming (PTD) 
---------------------------------------------------- 
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Inleiding 

In leerjaar 1, 2 (schoolbreed) en 3 havo/atheneum wordt er op onze school gewerkt met een 
Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). In dit boekje staat per vak vermeld welke 
toetsen er binnen elke periode worden afgenomen, hoe de toets plaatsvindt (schriftelijk, 
mondeling, praktisch)  en wat de weging is van het behaalde toetscijfer in de berekening van 
het eindcijfer voor het betreffende vak.  
Daarnaast wordt ook aangegeven of een  toets wel of niet herkansbaar wordt gesteld. Een 
leerling uit leerjaar 1 en 2 mag na respectievelijk periode 1, 2 en 3 over het totaal van alle 
vakken één herkansbaar gestelde toets herkansen.  
Een leerling uit 3 havo/atheneum mag na toetsweek 1 en 2 over het totaal van alle vakken 
één herkansbaar gestelde toets herkansen.  

In geval van een herkansing telt het hoogste cijfer. 

Het is uiteraard van belang dat het gehele toetsproces zo zorgvuldig mogelijk verloopt. 
Daarom werkt de school met een toetsreglement (bestemd voor docenten, leerlingen, 
ouders/verzorgers),  waarin  de richtlijnen en procedures rond de afname van toetsen zijn 
beschreven. Via onderstaande link is de inhoud van het reglement te raadplegen.  

https://schoolgids.vestdijk.nl/wp-content/uploads/2022/09/Toetsreglement-klas-1-2-en-3HA.pdf 

We wensen de leerlingen heel veel succes met het maken van de toetsen.  

 

Docenten en schoolleiding  
RSG Simon Vestdijk Harlingen 
 

 

 

https://schoolgids.vestdijk.nl/wp-content/uploads/2022/09/Toetsreglement-klas-1-2-en-3HA.pdf


Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2M             Vak  Aardrijkskunde                         Schooljaar:  2022-2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Atlasvaardigheden  S/P 1 Nee Grote Bosatlas 

SO §1.1 en §1.2, Globalisering in 
China 

S 1 Nee Grote Bosatlas 

Topografie Europa deel 1   S 0,5 Nee  
     

2 
  

PW hoofdstuk 1, Globalisering in 
China 

S 2 Nee Grote Bosatlas 

Topografie Europa deel 2   S 0,5 Nee  

PW hoofdstuk 2, Van de bergen 
naar de zee  

S 2 Ja  

     
3 
  

PW hoofdstuk 4, Grenzeloos 
Europa?  

S 2 Ja Grote Bosatlas 

Klimaatverandering poster P 1 Nee Grote Bosatlas, De Geo, 
internet 

     
4 
  

PW hoofdstuk 6, Nederland: 
klimaat en duurzaamheid 

S 2 Nee Grote Bosatlas 

Veldwerk Friese 
zeekleilandschap 

P 2 Nee Grote Bosatlas, internet 

     
           



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2M                  Vak  Bio                              Schooljaar: 2    
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Thema 1 
Verbranding en ademhaling 
Inhoud: verbrandingsreactie, gaswisseling, 
ademhalingsstelsel 

S 3 Nee Rekenmachine 

     
     
     

2 
  

Thema 2 
Voeding en vertering 
Inhoud: verteringsstelsel, voedingsstoffen, 
energie 

S 3 Nee Rekenmachine 

     
     
     

3 
  

Thema 3 
De bloedsomloop 
Inhoud: bloedvatenstelsel 

S 3 Nee Rekenmachine 

     
     
     

4 
  

Thema 4 
Voortplanting 
Inhoud: voortplantingsorganen, meiose, 
menstruatiecyclus, bevruchting, 
zwangerschap, geboorte 

S 3 Nee Rekenmachine 

     
     
Thema 5 
Erfelijkheid en evolutie 
Inhoud: chromosomen, DNA, genen, 
erfelijkheid, genotype, fenotype, mitose 

S 3 Nee Rekenmachine 

 Thema 6  
Ecologie en duurzaamheid 
Inhoud: (a)biotische factoren, individu, 
populatie, levensgemeenschap, 
ecosysteem 

S 3 Nee Rekenmachine 

* Mogelijk kan dit hoofdstuk niet aan bod 
komen in verband met te kort aan tijd. Dit 
moet in overleg met de paralleldocent 
voor het wel/ niet toetsen van dit 
hoofdstuk. 

    

      
      

             

- Proefwerken en SO’s mogen niet herkanst worden. 
- SO’s mogen afgenomen worden naar eigen inzicht van de docent. Ze tellen 1x mee 

als deelcijfer (DC). 
- Practica worden naar eigen inzicht van de docent ingezet om een lesdoel te bereiken. 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar:   MAVO 2               Vak: Duits                          Schooljaar: 2022-2023  
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Toets Kapitel 6  
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel) 

S 2 Nee  

MO gedurende het schooljaar  
(Lernliste Kapitel #) 

M 1 Nee  

Vaardigheidsopdracht  P 1 Nee  
2 
  

Toets Kapitel 7  
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel) 

S 2 Nee  

Vaardigheidstoets luisteren S 1 Ja  
3 
  

Toets Kapitel 8  
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel) 

S 2 Ja  

Leesboekje of leesteksten met 
verwerkingsopdracht 

P 1 Nee  

4 
  

Toets Kapitel 9  
(Lernliste + Grammatik + Sprachmittel)  
+ Modalverben Kapitel 8 

S 2 Nee  

Vaardigheidsopdracht spreekvaardigheid 
(Sprachmittel) 

M 1 Nee  

Luistervaardigheid S 1 Nee  
Leesvaardigheid  S 1 Nee TOETSWEEK 

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2M           Vak  Economie                        Schooljaar:  2022-2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuk 1: Wat heb je nodig? S 1 Nee Rekenmachine 
     
So Procenten S 1 Ja Rekenmachine 
     

2 
  

Hoofdstuk 2: Jij en je geld 
 

S 2 Nee Rekenmachine 

     
Hoofdstuk 3: Aan het werk? S 2 Nee Rekenmachine 
     

3 
  

Hoofdstuk 4: Goed gemaakt? S 2 Nee Rekenmachine 
     
Hoofdstuk 5: Wat levert het op? S 2 Nee Rekenmachine 
     

4 
  

Hoofdstuk 6: Wat regelt de overheid?  S 2 Nee Rekenmachine 
     
Hoofdstuk 7: Hoe groot is onze wereld? S 2 Nee Rekenmachine 
     

             

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2M              Vak  Engels                           Schooljaar:  2022-2023     
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuktoets: study boxes (words) 
+ Expressions + Grammar 

S 1 
 

Nee Geen 

Leesvaardigheid S 1 Ja Geen 
Literatuur (boek) P 1 Nee Geen 

2 
  

Hoofdstuktoets: study boxes (words) 
+ Expressions + Grammar 

S 1 Nee Geen 

Luistervaardigheid S 1 Nee Geen 
3 
  

Hoofdstuktoets: study boxes (words) 
+ Expressions +  Grammar 

S 1 Nee Geen 

Schrijfvaardigheid S 1 Nee Geen 
Literatuur (boek) S/P 1 Nee Geen 

4 
  

Hoofdstuktoets: study boxes (words) 
+ Expressions + Grammar 

S 1 Nee Geen 

Spreekvaardigheid M 1 Nee Geen 
             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     mavo 2          Vak  Frans                       Schooljaar: 2022-2023   
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 1 
 

Nee  

2 
  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 Ja 
 

 

Vaardigheidstoets spreken 
 

M 3 Nee  

3 
  

Hoofdstuktoets Grandes Lignes 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 Nee 
 

 

Praktische opdracht schrijfvaardigheid 
 

P 3 Nee  

4 
  

Eindoets  Grandes Lignes klas 2 
(vocabulaire, grammaire, phrases-clés) 
 

S 2 Nee  

Vaardigheidstoets lezen en luisteren 
 

S 3 Nee  

 

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar    2M               Vak Geschiedeni                           Schooljaar:  2022/2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Herkansbaar 
Ja / Nee 

Gewicht Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

H1 Regenten en vorsten so  S  1  
H1 Regenten en vorsten pw 1.1 t/m 1.4 S Ja 2  
     
     

2 
  

H2 Pruiken en revoluties poster begrippen  P  1  
H2 Pruiken en revoluties pw 2.1 t/m 2.4 S Ja 2  
     
     

3 
  

H3 Burgers en stoommachines brief arbeider P  1  
H4 De wereldoorlogen so  S Ja 1  
     
     

4 
  

H4 De wereldoorlogen pw 4.1 t/m 4.4 S Nee 2  
H5 De wereld na 1945 PW 5.1 t/m 5.4 S Nee 2  
     
     

             

 

 



 
Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     vmbo/mavo/havo/vwo 2              Vak  Lichamelijke Opvoeding                      Schooljaar:  2022-2023    
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
Ja/nee 

Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

6 minuten loop 
Vast looptempo aanhouden en een ontspannen 
eigen tempo lopen. 
 

P 1 Nee  

Steunspringen  
Aanleren aanloop, afzet, zweeffase en landing bij de 
wendsprong. 
Veiligheidsregels bij springen. 
Kiezen eigen niveau van springen. 
 

P 1 Nee  

2 
  

Basketbal  
Scoren met een lay-up. 
Herhalen passen en dribbelen. 
Verschillende teamrollen. 
Spelregels 5-5 basis +terugspelen eigen helft. 
 

P 1 Nee  

Hoogspringen 
Aanloop, afzet, hol-bol actie en landing fosbury-
flop/Schotse sprong. 
Zelfstandig volgens regels veilig springen. 
Zelf oefentijd inschatten en keuze maken sprong. 
 

P 1 Nee  

3 
  

B&M/Acro 
Kiezen, ontwerpen en uitvoeren van een dans en of 
een acrogymshow.  
Vormspanning, op- en afstappen, bewegen op de 
maat van de muziek. 
Veiligheidsregels en samenwerken met 
verschillende rollen in een groep. 
Keuze maken uit verschillende niveaus. 
 

P 1 Nee  

Volleybal  
Herhaling onderhands opslaan en bovenhands 
spelen. 
Aanleren onderhand spelen en blokken. 
1 aanvoerder/scheidsrechter per team. 
 

P 1 Nee  

4 
  

60 meter sprint 
Techniek starten vanuit startblok, technisch 
sprinten. 
Herhalen Commando’s sprinten. 
Eerlijk tijden meten en noteren. 
 

P 1 Nee  

Fortex 
Uitstappen, werpen, nawijzen. 
Veiligheidsregels. 
Werp op commando’s. 

P 1 Nee  

             

 



 

Aanvulling periodeplan: 

Naast de te toetsen onderdelen bieden wij onderstaande onderdelen verspreid over het gehele schooljaar waar mogelijk 
aan de leerlingen aan. De leerlingen krijgen hier geen beoordeling op. Bij het aanbieden van deze onderdelen moet 
rekening gehouden worden met de beschikbare tijd, de weersomstandigheden, beschikbare lokalenruimte, aanwezige 
materialen en onvoorziene omstandigheden. Niet alle onderdelen zullen dus altijd aangeboden kunnen worden, dit is 
afhankelijk van bovenstaande zaken.  

Stormbaan/survival 
Voetbal (binnen) 
Unihockey 
Fitness 
Badminton 
Trefbal vormen  
Frisbee 
Rugby 
Voetbal buiten 
Hockey buiten 
Zwaaien (touw/ringen)  
Stoeispelen 

Slagbalvormen 
Spelvormen 
Zwevend vlak 
Tafeltennis 
Klimmen 
Muurkaatsen 
Tennis 
Archery Tag 
Buiten steppen 
 

 
 
 
 



PTD (Programma van Toetsing en Doorstroming) 

Leerjaar-niveau: 2Mavo 2Kader  Vak: Muziek                       Schooljaar: 2022-2023   
  
Periode Toets-stofaanduiding Leerdoel Gewicht Herkansbaar 
H5 
Love Songs  

Skillbox: instrumenten-trainer blok 5  
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer blok 1 
 

 
Skillbox: ritmetrainers-noteren 5 en 6 

 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 5 en 6 
 

 
Skillbox: warming-up Fivesome 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up A reggae tune 
 
 
 
Skillbox: warming-up History 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Smilin’ 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Amazing 
 
 
  

Ik kan herkennen: akoestische gitaar, basgitaar, contrabas, drumstel, elektrische gitaar, piano, saxofoon, 
mondharmonica, synthesizer, grote trom 
 
Ik kan herkennen:  akoestische gitaar, elektrische gitaar, piano, trombone, trompet, viool, xylofoon, 

synthesizer5. Ik kan de achtste rust-losse achtste noot        herkennen 
 

6. Ik kan de achtste-zestiende-zestiende             herkennen 
 
5. Ik kan de kwart noot-verbindingsboog over de maatstreep-kwart noot          uitvoeren/spelen 

6. Ik kan de kwart noot punt-losse achtste noot         uitvoeren/spelen 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: e1-fis1-g1-a1-b1 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, twee-drie- en vier achtste 
noten “vast”, 8e punt 16e /hopfiguur 
Ik weet de lengte van:  kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, twee-drie- en vier achtste noten “vast”,  
hopfiguur/8e punt 16e 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve rust, kwart noot/rust, twee 8e noten “vast, 8e -16e -16e  
Ik weet de lengte van:  halve rust, kwart noot/rust, twee 8e noten “vast, 8e -16e -16e   
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: bes klein-c1-d1-es1-f1-fis1-g1 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve noot punt, halve noot/rust, kwart noot/rust, losse 8e 
noot/rust, habanera/ 16e-8e-16e , hopfiguur/8e punt 16e   
Ik weet de lengte van: halve noot punt, halve noot/rust, kwart noot/rust, losse 8e noot/rust, habanera/ 16e-8e-
16e , hopfiguur/8e punt 16e   
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-bes1-c2-d2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve rust, kwart rust, twee 8e noten “vast”, hopfiguur/8e punt 16e 

, habanera/ 16e-8e-16e , 16e-16e-8e , scotch-snap/ 16e 8e punt 
Ik weet de lengte van: halve rust, kwart rust, twee 8e noten “vast”, hopfiguur/8e punt 16e , habanera/ 16e-8e-16e , 
16e-16e-8e , scotch-snap/ 16e 8e punt 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-fis1-g1-a1-bes1-b1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve noot punt, kwart noot punt, losse 8e noot/rust, twee 8e 
noten “vast”, hopfiguur/8e punt 16e  , twee 16e noten “vast” 
halve noot punt, kwart noot punt, losse 8e noot/rust, twee 8e noten “vast”, hopfiguur/8e punt 16e  , twee 16e 
noten “vast” 

DC 1 weging 1 
 
 
DC 1 weging 1 
 

 
DC 2 weging 1 

 
DC 3 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 4 weging 1 
 
  

 Alle toetsen 
zijn niet 
herkansbaar. 



Spelen: methode speelstuk 1 en 2  
niveau 1-2-3-4 
Fivesome + A reggae tune 

Ik ken alle notennamen van de speelstukken 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis, mol, herstellingsteken) 
Ik kan het ritme lezen van de speelstukken (ik ken alle notenwaarden en rusten, ik weet hoe lang de 
notenwaarden en rusten duren) 
Ik kan verbindingsbogen en herhalingstekens uitvoeren 
Ik ken het begrip opmaat 
Ik kan een speelstuk met een opmaat spelen 
Ik kan een speelniveau kiezen dat bij mij past 
 

VS 200 weging 2 
(verplichte speelstukken) 

  

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 
History/Smilin’/Amazing/Ain’t nobody (Chaca 
Kahn-Felix Jaehn) 
  

Idem methode speelstukken 
 

VS 201 weging 2 
(vrijwillig speelstuk)   

Opdrachten noteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Ik ken de inhoud van de video les “Vorm in vocale- en instrumentale muziek” 
Algemeen: Ik kan notenlezen in een geschreven muziekfragment: ik ken de notennamen, ik ken de 
notenwaarden, ik ken de lengtes van de noten 
1. Ik ken het begrip opmaat 
1. Ik herken de opmaat in het geschreven muziekfragment 
1. Ik weet met welke toets je een muzieknoot speelt 
2. Ik ken de notenwaarden, ik ken de lengtes van de noten 
3. Ik ken de rusten, ik ken de lengtes van de rusten 
3. Ik begrijp  de betekenis van de maatsoort-maataanduiding, ik kan het aantal tellen in de maat kloppend maken 
4.  Ik ken de begrippen legatoboog en verbindingsboog 
4. Ik ken het verschil tussen een legatoboog en een verbindingsboog 
5.  Ik kan  de notennamen c1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2-d2-e2-f2 op de notenbalk plaatsen 
 

DC 5 weging 1   

Opdrachten training 5.1 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Algemeen Ik weet het verschil tussen tonen en noten 
1./2./3. Ik kan het verschil horen (hoger/lager/hetzelfde) tussen 3, 4 of 5 tonen 
4. Ik kan het melodieverloop van een muziekfragment benoemen (stijgend, dalend of stijgend-dalend) 
5. Ik kan aan een melodie horen of het éénstemmig of tweestemmig stijgend klinkt 
6. Ik kan aan een tweestemmige melodie horen of het stijgend-dalend of dalend-stijgend klinkt 
7./8./9./10. Ik kan muzieknoten meelezen met een klinkend muziekfragment 
 

Diagnostisch  

Opdrachten training 5.2 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik kan het melodieverloop van een muziekfragment benoemen (dalend of stijgend) 
2. Ik ken het begrip motief 
2. Ik kan een octaafverschil horen (geen verschil/octaaf lager-hoger) tussen twee voorgespeelde melodieën 
3. Ik weet wat “(hand)claps” zijn 
3. Ik kan de tellen van de maat meetellen,  4/4 telt 1-2-3-4 
4. Ik kan het melodieverloop van een muziekfragment per toon benoemen (hetzelfde-stijgen-dalen) 
5. Ik kan muzieknoten meelezen met een klinkend muziekfragment 
6. Ik ken het begrip maten tellen 
6. Ik kan maten tellen toepassen bij een klinkend muziekfragment 
Bijv.  1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, 4-2-3-4, 5-2-3-4, 6-2-3-4, 7-2-3-4, 8-2-3-4 
7. Ik ken het begrip gitaar-riff 
8. Ik kan muzieknoten meelezen met een klinkend muziekfragment 

Diagnostisch  



9. Ik ken het begrip vorm in de muziek 
9. Ik kan de tekst van een deel van een lied omzetten in een letterschema (a-b-c) 
10. Ik kan het melodieverloop van een ingewikkeld muziekfragment (tweehandig piano) per toon benoemen 
(hetzelfde-stijgen-dalen) 
 

Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1.a Ik ken de begrippen couplet-prechorus-refrein 
1.b Ik weet dat het refrein het sterkste gedeelte van een popsong is 
1.c. Ik begrijp waarom twee verschillende vormdelen (couplet en refrein) tegelijk kunnen klinken 
2. Ik ken de het begrip gitaar-riff 
2.a Ik kan het aantal tonen tellen van een melodie 
2.b Ik kan een melodie herkennen, in muzieknotatie 
2.c Ik begrijp het verband tussen: een tekstgedeelte van een popsong en de naam van diens geleding intro-
couplet-refrein-bridge-prechorus 
2.d Ik ken het begrip solo 
2.d Ik begrijp dat een solo een instrumentaal gedeelte is 
2.d Ik begrijp dat een solo gespeeld wordt op de begeleiding van een couplet/refrein/prechorus 
3. Ik kan de tellen van de maat meetellen met de muziek, bijv. 1-2-3-4  1-2-3-4  1-2-3-4  1-2-3-4 
3.a Ik hoor op welke tel/welke tellen de vingerknip klinkt 
3.b Ik ken het begrip thema 
3.b Ik weet dat een thema kan zijn: een ritme, een melodie 
4.a/b Ik weet dat in de instrumentale jazz-muziek vaak gemusiceerd wordt in de thema met improvisatie-vorm 
4.a/b Ik zie het verband tussen muziek en beeld/animatie 
4.c Ik weet dat je de vorm in instrumentale muziek met letters aangeeft, bijv. A-A’-B-B’-C 
5. Ik weet dat in muziek vaak emoties worden geuit 
6.a Ik kan tekstregels van een couplet aangeven door een letter, bijv. A-A’-B 
6.b Ik begrijp dat een improvisatie is gebaseerd op een melodie 
6.c/d Ik kan een voorgespeeld ritmisch motief herkennen, in muzieknotatie 
 

VS 202 weging 1   

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
Ik kan, in een geschreven muziekfragment, de noten lezen/benoemen 
 
Ik ken de inhoud van de videoles “Voortekens” 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis en mol bij de G-sleutel bijv. fis-cis en bes-es) 
Ik weet op welke toetsen je (geschreven) noten speelt 
 
Ik kan hogere en lagere tonen op het gehoor onderscheiden 
Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
Ik kan de richting van een melodie horen (stijgend-dalend) 
Ik ken de begrippen melodie, 2e stem en tegenmelodie 
Ik kan een 2e stem en een tegenmelodie herkennen 
 
Ik ken de basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, achtste noot-
noten/rust, zestiende noot-noten/rust) 
Ik ken de betekenis van een punt achter de noot (verlengen met de helft) 

VS 203 weging 1  



Ik ken de lengtes van basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, achtste 
noot-noten/rust, zestiende noot-noten/rust) 
Ik ken de lengtes van basis notenwaarden en rusten met een punt er achter 
Ik kan maten (het aantal tellen in de maat) kloppend maken 
 
Ik ken de betekenis van het begrip vorm in de muziek 
Ik ken de betekenis van de begrippen intro-verse-prechorus-chorus-interlude-bridge-solo-outro 
Ik kan in vocale muziek (een lied/een popsong) de  intro-verse-prechorus-chorus-interlude-bridge-solo-outro 
herkennen 
Ik kan in instrumentale muziek de vorm met letters aangeven (a-a’-b-b’-c etc. ) 
Ik kan overeenkomsten en verschillen in vormdelen noemen (herhaling-variatie-contrast) 
 
Ik ken de betekenis van het begrip motief 
Ik kan een motief herkennen (op het gehoor-in een geschreven muziekfragment) 
Ik ken de betekenis van het begrip opmaat 
Ik hoor op welke tel van de maat een fragment begint 
Ik ken de betekenis van het begrip verbindingsboog 
Ik kan in een voorgespeeld fragment een verbindingsboog plaatsen 
Ik ken de betekenis van het begrip riff 
 

Eindtoets 
Eindtermen (leerdoelen)  

 
Alle bovenstaande leerdoelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VS 204 weging 2   



H6  
Dance 

Skillbox: instrumenten-trainer blok 6 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer blok 2 
 
 

 
Skillbox: ritmetrainers-noteren 7 en 8 
 
 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 7, 8 en 12 
 
 
 
 

 
Skillbox: warming-up Layers 
 
 
 
Skillbox: warming-up Gazin’ 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Caribbean Mood 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Hype 
 
 
 
 
 
Skillbox: warming-up Drift 
 
 
 
 

Ik kan herkennen: akoestische gitaar, bekkens, drumstel, kleine trom, snaredrum, piano, trompet, snthesizer, 
grote trom 
 
Ik kan herkennen:  akoestische gitaar, basgitaar, bekkens, bongo’s, buisklokken, conga, drumstel, elektrische 
gitaar, kleine trom, snaredrum, klokkenspel, saxofoon, pauken, tamboerijn, triangel, trombone, trompet, 
synthesizer, grote trom 
 

7. Ik kan de achtste-zestiende-zestiende       herkennen 

8. Ik kan de achtste punt zestiende                    herkennen 
 
7. Ik kan de achtste-zestiende-zestiende  en zestiende-zestiende-achtste       en         uitvoeren/spelen 

8. Ik kan de  kwart noot punt-losse achtste noot                 uitvoeren/spelen 

12. Ik kan de twee achtste noten “vast”-verbindingsboog-twee achtste noten “vast”        
uitvoeren/spelen 
 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: g1-a1-b1-c2-d2-e2-f2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-fis1-g1-a1-b1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen  in 6/8 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e 
noot/rust, halve noot punt, kwart noot punt, 8e noot punt en combinaties van 8e noot punt-8e noot-16e noot 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust, halve noot 
punt, kwart noot punt, 8e noot punt en combinaties van 8e noot punt-8e noot-16e noot 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-b1-c2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten, 
16e noot/noten, 8e-16e-16e , 8e punt 16e  
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/noten, 16e noot/noten, 8e-16e-
16e , 8e punt 16e 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: a1-b1-c2-d2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust en  
8e-16-16e (combinatie van 8e en 16e  , fiets—ket-ting) 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust en  
8e-16-16e (combinatie van 8e en 16e , fiets—ket-ting) 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: g1-as1-a1-bes1-c2-des2-d2-es2-e2 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e 
noot/rust en 8e punt-16e (hopfiguur) 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e noot/rust en 8e punt-
16e (hopfiguur) 
 

DC 6 weging 1 
 
 
DC 6 weging 1 
 
 
 
DC 7 weging 1 
 
 
 
DC 8 weging 1 
 
 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 
DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 

  



Skillbox: warming-up Zandloper (Typhoon) 
 
 
 
 
 
  

Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: g1-a1-bes1-cis2-d2-es2-fis2-g2-a2-bes2  
(G-zigeunermineur) 
Ik kan notenwaarden lezen in 4/4 maatsoort: hele noot/rust, halve noot punt, halve noot/rust, kwart noot/rust, 
8e noot/rust, 16e noot/rust en 16e-8e-16e (habanera) 
Ik weet de lengte van: hele noot/rust, halve noot punt, halve noot/rust, kwart noot/rust, 8e noot/rust, 16e 
noot/rust en 16e-8e-16e (habanera) 
 
 

DC 9 weging 1 
 
 
 
 
 
 
  

Spelen: methode speelstuk 1+2 niveau 1-2-3-4 
Layers/Gazin’/Caribbean Mood/Hype/Drift 
/Zandloper 

Ik ken alle notennamen van de speelstukken 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis, mol, herstellingsteken) 
Ik kan het ritme lezen van de speelstukken (ik weet hoe lang de notenwaarden en rusten duren) 
Ik kan verbindingsbogen, herhalingstekens en verwijzingstekens uitvoeren 
Ik kan een speelniveau kiezen dat bij mij past 
 

VS 205 weging 2   

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 Idem methode speelstukken 
 

VS 206 weging 2   

Opdrachten noteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Ik ken de inhoud van de video “Maat, maatsoort en maataanduiding” 
Algemeen: Ik kan notenlezen in een geschreven muziekfragment: ik ken de notennamen, ik ken de 
notenwaarden, ik ken de lengtes van de noten. 
1. Ik weet dat stamtonen (a t/m g) op een witte toets worden gespeeld en dat afgeleide tonen (kruisen +-is en 
mollen +-es) op een zwarte toets worden gespeeld. 
1. Ik weet met welke toets je een muzieknoot speelt. 
2. Ik ken de namen van de rusten, ik ken de lengtes van de rusten. 
3. Ik ken de begrippen staccato en gepuncteerde noot. 
4. Ik ken het begrip 6/8 maatsoort en kan het aantal tellen in de mat kloppend maken met notenwaarden/rusten. 
5. Ik kan een notennaam op de juiste plaats in de notenbalk zetten (G, F, Es en Bes) 
 

DC 10 weging 1   

Opdrachten training 6.1 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik hoor welke de langste van 5 tonen is 
2. Ik hoor welke de kortste van 6 tonen is 
3. Ik hoor welke toon even lang is als de eerste. 
4. Ik hoor in welk muziekfragment de kortste tonen klinken. 
5. Ik begrijp welke afbeelding ( korte en lange tonen ) bij het muziekfragment past. 
6. Ik begrijp welke afbeelding ( 16e-16e-8e  of 8e-16e-16e ) bij het muziekfragment past.  
7. Ik begrijp welke afbeelding ( ritme’s uit speelstuk Gazin’ ) bij het muziekfragment past. 
8. Ik begrijp welke afbeelding ( verbindingsboog ) bij het muziekfragment past. 
9.  Ik begrijp welke afbeelding ( kwarten en achtsten, geen/wel verbindingsboog ) bij het muziekfragment past. 
10.  Ik begrijp welke afbeelding ( kwarten-achtsten-zestienden ) bij het muziekfragment past. 
 

Diagnostisch  

Opdrachten training 6.2 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

1. Ik ken het begrip maatsoort. 
1. Ik herken het aantal tellen (3 of 4) in de maat. 
2. Ik kan bepalen welke metronoomaanduiding het beste past bij het tempo van het muziekfragment. 
3. Ik herken het aantal tellen (2 of 3) in de maat. 
4. Ik ken de tempowoorden Adagio en Allegro. 
5. Ik herken het ritme van de bass-drum. 

Diagnostisch  



 
6. Ik herken het ritme van de bass-drum. 
7. Ik hoor op welke tellen (1-2-3-4)  van de maat de bass-drum en de vingerknippen klinken 
8. Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
9. Ik hoor welke notenwaarden de synthesizer speelt 
10.  Ik hoor welke notenwaarden de bass-drum speelt 
 

Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Ik begrijp de inleidende tekst en het filmfragment 
1. Ik ken de begrippen BPM en Four on the floor beat 
1. Ik herken overeenkomsten in dansmuziek uit verschillende tijdsperiodes 
 
Ik begrijp de inleidende tekst en het filmfragment 
2.a Ik weet met welke middelen een muzikale sfeer wordt gemaakt 
2.b Ik weet met welke middelen een Arabische sfeer wordt gemaakt 
2.c Ik zie op welke muzikaal middel een danseres reageert 
2.d Ik herken het slaginstrument uit de instrumententrainer blok 6 
2.e Ik ken de begrippen accelerando en ritenuto  
2.f Ik weet door welke muzikale middelen mensen worden aangespoord tot bewegen 
 
Ik begrijp de inleidende tekst en het filmfragment 
3.a Ik ken het slaginstrument snare-drum 
3.b Ik weet welke instrumenten voor de Chileense sound zorgen 
3.c en d Ik begrijp waarom het publiek juicht in het fragment 
3.e Ik ken het begrip backing vocals en wanneer de backing vocals meedoen in het nummer 
3.f Ik laat zien dat ik de inleidende tekst van vraag 3. helemaal heb doorgenomen en heb begrepen 
4. Ik kan aan de bewegingen van de dansers in de 3 filmpjes zien in welk tempo zij bewegen. Daarbij hoort een 
muziekfragment met hetzelfde tempo. 
 

VS 207 weging 1    

Test Jezelf 
Eindtermen (leerdoelen) 

Ik kan meelezen met een geschreven muziekfragment 
Ik kan, in een geschreven muziekfragment, de noten lezen/benoemen 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis-mol-herstellingsteken) 
 
Ik kan hogere en lagere tonen op het gehoor onderscheiden 
Ik kan in een voorgespeeld fragment één/meerdere noten op de juiste toonhoogte plaatsen 
Ik kan de richting van een melodie horen (stijgend-dalend) 
Ik ken de begrippen melodie, 2e stem en tegenmelodie 
Ik kan een 2e stem en een tegenmelodie herkennen 
 
Ik ken de basis notenwaarden en rusten (hele noot/rust, halve noot/rust, kwart noot/rust, achtste noot-
noten/rust, zestiende noot-noten/rust) 
Ik ken de 8e punt 16e / hopfiguur 
Ik ken het begrip triool,  ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen 
Ik ken de lengtes van basis notenwaarden en rusten met een punt er achter (verlengen met de helft) 
Ik ken het begrip verbindingsboog,  ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen 
Ik kan maten (het aantal tellen in de maat) kloppend maken 

VS 208 weging 1  



 
Ik ken het begrip beat 
Ik ken het begrip four-on-the-floor beat,  ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen 
 
Ik ken het begrip tempo 
Ik ken het begrip BPM, ik weet wat het betekent en ik kan het bepalen 
Ik ken het begrip accelerando,  ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen 
Ik ken het begrip ritenuto,  ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen 
Ik ken de begrippen adagio, andante, moderato, allegro, ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen  
 
Ik ken de bekendste maataanduidingen (maatsoorten) 2/4 , 3/4 en 4/4, ik weet wat het betekent en ik kan het 
herkennen in een muziekfragment 
Ik ken de maataanduiding (maatsoort 6/8) en ik weet wat het betekent 
Ik ken de begrippen herhaling, variatie en contrast, ik weet wat het betekent en ik kan het herkennen in een 
muziekstuk 
 
Ik ken het begrip D.C. al Fine en ik weet wat het betekent   
Ik ken het begrip fill 
Ik ken de begrippen melodie en ritme   
Ik ken het begrip sound 
Ik ken het begrip syncope 
Ik ken het begrip thema 
 

Eindtoets 
Eindtermen (leerdoelen) 

 
  

 
Alle bovenstaande leerdoelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VS 209 weging 2   



H7 
Festivals 

Skillbox: ritmetrainers-noteren 5, 6, 7 en 8 
 
 
 
 
 
 
Skillbox: ritmetrainers-tikken 5, 6, 7, 8 en 12 
 
 
 
 
 
 
 

Skillbox: warming-up xx 
 
 
 
Skillbox: warming-up xx 
 
 
 
Skillbox: warming-up xx 
 
 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 7 
 
Skillbox: instrumenten-trainer 3  

5. Ik kan de        herkennen 

6. Ik kan de       herkennen 

7. Ik kan de        herkennen 

8. Ik kan de           herkennen 
 

5. Ik kan de          uitvoeren/spelen 

6. Ik kan de         uitvoeren/spelen 

7. Ik kan de       en         uitvoeren/spelen 

8. Ik kan de               uitvoeren/spelen 

12. Ik kan de        uitvoeren/spelen 
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard:  
Ik kan notenwaarden lezen in x/x maatsoort:  
Ik weet de lengte van:  
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard:  
Ik kan notenwaarden lezen in x/x maatsoort:  
Ik weet de lengte van:  
 
Ik kan notennamen lezen op de notenbalk/plaatsen op het keyboard: c1-d1-e1-f1-g1-a1-bes1-c2- 
Ik kan notenwaarden lezen in x/x maatsoort:  
Ik weet de lengte van:  
 
Ik kan herkennen:  
 
Ik kan herkennen:  
 

DC 1 en 7 
weging 1 
 
 
 
 
 
DC 2 en 8 
weging 1 
 
 
 
 
 
DC 10 weging 1 
 
 
 
DC 10 weging 1 
 
 
 
DC 10 weging 1 
 
 
 
DC 11 weging 1 
 
DC 11 weging 1  

  

Spelen: methode speelstuk 1+2 niveau 1-2-3-4  Ik ken alle notennamen van de speelstukken 
Ik ken de betekenis van voortekens (kruis, mol, herstellingsteken) 
Ik kan het ritme lezen van de speelstukken (ik weet hoe lang de notenwaarden en rusten duren) 
Ik kan verbindingsbogen en herhalingstekens uitvoeren 
Ik kan een speelniveau kiezen dat bij mij past 

VS 210 weging 2   

Spelen: eigen speelstuk 3 niveau 1-2-3-4 Idem methode speelstukken VS 211 weging 2   
Opdrachten noteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Under construction DC 12 weging 1   

Opdrachten training Under construction Diagnostisch  
Opdrachten training Under construction Diagnostisch  
Opdrachten luisteren 
Eindterm (leerdoel) aangegeven per vraag 

Under construction VS 212 weging 1   

Test Jezelf Under construction VS 213 weging 1  



 

Eindtermen (leerdoelen) 
Eindtoets Alle bovenstaande leerdoelen VS 214 weging 1   



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2 mavo              Vak  NaSk1                      Schooljaar:  2022/ 2023   
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

H1 Het vak NaSk S 3 Nee Rekenmachine 
Practicum (meetbrief)  S/P 1 Nee  
H2 Licht en Straling S 3 Nee Rekenmachine 
Practicum (verslag)  S/P 2 Nee  

2 
  

H3 Elektriciteit en magnetisme  S 3 Ja Rekenmachine 
practicum (verslag)  S/P 2 Nee  
H4 Energie en warmte  S 3 Nee Rekenmachine 
     

3 
  

H5 Kracht en beweging S 3 Ja Rekenmachine 
practicum (verslag)  S/P 3 Nee  
H6 Geluid  S 3 Nee Rekenmachine 
     

4 
  

H7 Stoffen en deeltjes S 3 Nee Rekenmachine 
practicum (verslag)  S/P 2 Nee  
     
     

             



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2 mavo          Vak  Nederlands                       Schooljaar: 2022/ 2023  
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

Start lezen eerste eigen boek     
Lezen: vanaf blok 1 toetsen tot en met 
behandelde stof 
 

S 2 nee  

Spelling en Schrijven blok 1, toetsen met 
schrijfopdracht 

p 1 nee  

2 
  

     

Lezen: stof aansluitend op periode 1, 
volgens methode toetsen, 

s 2 nee  

Spelling en Schrijven vervolg op periode 1 
en toetsen met schrijfopdracht   
 

s/p 1 nee  

Afronden eerste eigen boek. s/m o/v/g ja  
3 
  

Start lezen tweede eigen boek 
 

    

Spelling herhaling vanaf periode 1, 
onderdelen uit blok 1 t/m 4 en Schrijven, 
vervolg op periode 2, volgens methode 
 

s/p 1 ja  

Spreken, kijken en luisteren: blok 3 m 1 nee  
     

4 
  

     
Spreken, kijken en luisteren blok 5 s/m 1 nee  
Spelling en schrijven volgens methode 
toetsen, t/m blok 5 
 

s/p 1 nee  

Afronden tweede eigen boek s/m o/v/g ja   
     

             

Vanaf september Numo voor de leerlingen die op Diatoetsen onder streefniveau scoren eind jaar 1 voor zowel begrijpend 
lezen als spelling.    
 
Op de onderdelen waar je een o/v/g op kunt scoren, moet de leerling minimaal een v halen voor overgang. Wanneer de 
leerling zich niet aan de deadline houdt, krijgen de ouders hiervan bericht en maakt de leerling de opdracht op 
vrijdagmiddag op school.   
  
 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Klas 2 alle niveaus                                     Vak BeVo (Tekenen 2d en Handvaardigheid 3d)                                      Schooljaar:  2022/2023    
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht Herkansbaar 
  Ja / Nee 

Toegestane hulpmiddelen 

1 
  

2D: Papier en potlood/stift P geen Nee  
2D: Voorbereiding houtskool S + P 1 Nee  
2D: Eindwerk houtskool P 2 Nee  
3D: Voorbereiding houtbewerken  S + P 1 Nee  
3D: Eindwerk houtopdracht P 2 Nee  

2 
  

2D: Voorbereiding Arts eXpression (verf) S + P 1 Nee  
2D: Eindwerk Arts eXpression (verf) P 2 Nee  
3D: Voorbereiding kleiopdracht S + P 1 Nee  
3D: Eindwerk kleiopdracht P 2 Nee  

3 
  

2D: Voorbereiding kleurpotlood S + P 1 Nee  
2D: Eindwerk kleurpotlood P 2 Nee  
3D: Voorbereiding mixed media S + P 1 Nee  
3D: Eindwerk mixed media P 2 Nee  

4 
  

2D: Voorbereiding collage S + P 1 Nee  
2D: Eindwerk collage P 2 Nee  
3D: Voorbereiding animatie S + P 1 Nee  
3D: Eindwerk animatie P 2 Nee  

             

 



Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) 

 

Niveau-leerjaar     2M           Vak  - wiskunde                         Schooljaar:  2022/2023 
 

Periode Toetsen-stofaanduiding Soort toets 
S= schriftelijk 
M=mondeling 
P= praktisch 

Gewicht HerkansbaarJa?Nee Toegestane 
hulpmiddelen 

1 
  

Praktische opdracht vlakke 
meetkunde  
(2.1 t/m 2.3 + H7 + eenheden + 
oppervlakte vlakke figuren) 

P 2 N  

Toets hoofdstuk 1 – paragraaf 1 t/m 5 S 2 J  
     
     

2 
  

Toets hoofdstuk 3 – paragraaf 1 t/m 5  
(m.u.v. Havo stof) 

S 2 J Rekenmachine 

Toets hoofdstuk 5 – paragraaf 1, 2 + 4 
t/m 7 
(m.u.v. Havo stof) 

S 2 N Rekenmachine  

     
     

3 
  

Toets hoofdstuk 6 – paragraaf 1 t/m 3 S 2 N Rekenmachine 
Toets hoofdstuk 8 – paragraaf 1 t/m 6  
(m.u.v. Havo stof) 

S 2 N Rekenmachine 

     
     

4 
  

Praktische opdracht hoofdstuk 4  
+ Excel (Excel vaardigheden klas 2) 

P 2 N  

SO kwadraten en wortels S 1 N  
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