Klas 1+2: Proefwerkweek
Klas 3: SE-week
Schooljaar 2021/2022
woensdag 6 juli tot en met woensdag 13 juli 2022

DE TOETSWEEK
Ja ja, de proefwerkweek/SE-week staat voor de deur! Nog even flink studeren en dan is het
bijna vakantie. Je krijgt tijdens deze proefwerkweek/SE-week voor meerdere vakken
toetsen, maar over welke hoofdstukken gaan die precies en wanneer kun je het beste
beginnen met leren?
Dit boekje is speciaal gemaakt om jou te helpen met de voorbereidingen. Je kunt per klas en
per vak vinden wat de leerstof is en wat je kunt doen om te oefenen. Achter in het boekje
vind je een weekplanner om het leerwerk zo goed mogelijk te verdelen en te plannen.

TIPS BIJ STUDEREN
Verder hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet. De belangrijkste: begin op tijd!
Tips voor leren:
Bedenk goed welke plek in huis voor jou rustig is om te weken
Leg tijdens het leren je telefoon op een andere plek. De app ‘Be Focused’ kan je
hierbij helpen
Na elk blok van 20 minuten, een korte pauze houden om even de armen en benen te
bewegen
Maak samenvattingen, oefentoetsen en herhaal eventueel opdrachten die je moeilijk
vond
Zoek naar filmpjes die uitleg geven over het onderwerp
Herhalen, hoe vaker je het herhaalt hoe beter je het onthoudt
Woorden leren: overschrijven, maak zinnen met de woorden die je moet leren,
gebruik de kaartjesmethode ‘WRTS oefenen’ (of andere online programma’s)
Laat je overhoren door ouders, vrienden of klasgenoten

Tips voor het maken van een planning:
Kijk welke dagen je tijd hebt om te leren
Deel de leerstof op kleinere stukken en werk die een voor een af
Stel haalbare doelen, plan niet te veel op een dag
Neem de pauzes op in je planning
Hang de planner ergens op zodat de mensen in jouw omgeving zien waar je mee
bezig bent. Misschien kunnen ze je helpen
De app ‘Any.Do’ kun je gebruiken om je ‘to do-lijstjes’ voor elke dag in te voeren

AFSPRAKEN TIJDENS DE TOETSWEEK
Goed als iedereen weet wat de afspraken zijn!

1. Je mag geen jassen, tassen en mobiele telefoons of ander device meenemen in het
lokaal. Deze stop je in je kluisje. In het lokaal ga je aan het tafeltje zitten waarop een
kaartje met jouw naam ligt.
2. Als je te laat komt mag je tot uiterlijk 30 minuten na het begin van het lesuur worden
toegelaten (met een te laat-briefje). Je levert het werk in op het tijdstip dat
aangegeven is voor het proefwerk/schoolexamen.
3. Als je meer dan 15 minuten te laat komt mag je niet deelnemen aan het
proefwerk/schoolexamen. Bij een geldige reden, te beoordelen door de
leerlingcoördinator krijg je een inhaalmogelijkheid. Wanneer dat is wordt ook door
hem/haar bepaald. Bij een niet-geldige reden krijg je voor het proefwerk het cijfer
1.0
4. Je maakt het proefwerk/schoolexamen op door school verstrekt papier. Gebruik
blauw- of zwartschrijvende pennen (tenzij de opdracht anders aangeeft).
5. Je mag hulpmiddelen (woordenboeken, rekenmachine etc) meebrengen. Dit staat
aangegeven bij de leerstof verderop.
6. Klas 1+2: als je klaar bent met het proefwerk kun je lezen in het boek dat je tijdens
Nederlands hebt uitgekozen lezen.
Klas 1 t/m 3: Je kunt eventueel ook leren voor een ander vak na het SE
7. Elk proefwerk/schoolexamen is gemaakt voor een lesuur van 50 minuten. Op
aanwijzing van de surveillant moet je na 50 minuten rustig het lokaal verlaten.
Leerlingen die recht hebben op extra tijd kunnen tot het einde van het lesuur
doorwerken (60 minuten).
8. Als je gewend bent om toetsen op een computer te maken zal er een computer van
school gebruikt moeten worden. Je antwoorden worden geprint en voorzien van
jouw handtekening.

OVERZICHT LEERJAAR 1
Vak

BK1A / BK1B

T/H1D

O(efenen): “bijspijkeren" oefenen
H(ulpmiddelen): -

L(eerstof): Alle theorie van blok 1
t/m 5 , onderwerp lezen
O(efenen): “bijspijkeren" oefenen
H(ulpmiddelen): woordenboek

L(eerstof): Alle theorie van blok 1 t/m
5 , onderwerp lezen
O(efenen): “bijspijkeren" oefenen
H(ulpmiddelen): woordenboek

Duits

L: leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan we
nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan
we nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan
we nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

Engels

L: leesvaardigheid
O: in de klas is al veel geoefend. Je kunt
thuis nog extra oefenen met (online)
materiaal.
H: woordenboek EN - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas is al veel geoefend. Je
kunt thuis nog extra oefenen met
(online) materiaal.
H: woordenboek EN - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas is al veel geoefend. Je
kunt thuis nog extra oefenen met
(online) materiaal.
H: woordenboek EN - NE

Nederlands

L(eerstof): Blok 5

KGT1C

L: opdracht voor cijfer. Maken tijdens
de les en thuis.
O:
H: vraag de docent om tips.

Frans

Wiskunde

L: Hoofdstuk 9 – Procenten
O: - Samenvatting leren op bladzijde 172
in je boek.

L: H8 en H9
O: maak de D-toets en herhaling

L: H7 en H9 (vmbo)
O: maak de D-toets en herhaling

- Aantekeningen leren die we gemaakt
hebben in de les.
- Diagnostische toets maken (blz 174) Vergeet deze niet na te kijken! Je hebt
thuis een antwoordenboek.
- Herhaling maken (blz 177) - Vergeet
deze niet na te kijken! Je hebt thuis een
antwoordenboek.
H: rekenmachine

Science

Mens en
Maatschappij

Kunst & Cultuur

H: rekenmachine

H:

H: -

L: Module 5, Water en lucht
O: opdrachten oefenen,
begrippenlijsten leren, oefentoets
maken.
H: -

L: Module 5, Water en lucht
O: opdrachten oefenen,
begrippenlijsten leren, oefentoets
maken.
H: -

L: Thema 6+7

L: Thema 6+7

O: oefenen website Plein M
(oefentoetsen en extra materiaal)

O: oefenen website Plein M
(oefentoetsen en extra materiaal)

H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

L: Geschiedenis:
Hoofdstuk 4 en 5
Aardrijskunde:
3.1 t/m 3.3 + 4.1 t/m 4.4
O: -Leren: lesstof, begrippen,
samenvatting, aantekeningen en
powerpoint van 3.1 t/m 3.3 en 4.1
t/m 4.4
-oefenen digitaal materiaal
H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

L: praktisch werk afmaken in overleg met
de docent.
O: H: tekendoos/tekenspullen

L: praktisch werk afmaken in overleg
met de docent.
O: H: tekendoos/tekenspullen

L: praktisch werk afmaken in overleg
met de docent.
O: H: tekendoos/tekenspullen

L: Module 5, Water en lucht
O: opdrachten oefenen, begrippenlijsten
leren, oefentoets maken.

OVERZICHT LEERJAAR 2
Vak

BK2A / BK2B

KGT2C/ KGT2D

TH2E

Nederlands

L(eerstof): Alle theorie van
blok 1 t/m 5, onderwerp lezen
O(efenen): “bijspijkeren" oefenen
H(ulpmiddelen): woordenboek

L(eerstof): Alle theorie van
blok 1 t/m 5, onderwerp lezen
O(efenen): “bijspijkeren" oefenen
H(ulpmiddelen): woordenboek

L(eerstof): Alle theorie van
blok 1 t/m 5, onderwerp lezen
O(efenen): “bijspijkeren" oefenen
H(ulpmiddelen): woordenboek

Duits

L: leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan we
nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan
we nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan
we nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

Engels

L: leesvaardigheid
O: in de klas is al veel geoefend. Je kunt
thuis nog extra oefenen met (online)
materiaal.
H: woordenboek EN - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas is al veel geoefend. Je
kunt thuis nog extra oefenen met
(online) materiaal.
H: woordenboek EN - NE

L: leesvaardigheid
O: in de klas is al veel geoefend. Je
kunt thuis nog extra oefenen met
(online) materiaal.
H: woordenboek EN - NE
L: in overleg met de betreffende
leerlingen een afspraak voor PW
ingepland.
O: H: -

Frans

Wiskunde

L: Hoofdstuk ruimtemeetkunde

L: Klas 2C - Hoofdstuk
ruimtemeetkunde H8
Klas 2D - H7 en H8

L: Hoofdstuk ruimtemeetkunde

O: -Leer de aantekeningen en besproken
vragen uit je schrift
-Neem de Samenvatting door en maak
de Diagnostische Toets.
-Zorg dat je de D-toets hebt nagekeken
voor je gaat leren voor je proefwerk.

O: -Leer de aantekeningen en
besproken vragen uit je schrift
-Neem de Samenvatting door en
maak de Diagnostische Toets.
-Zorg dat je de D-toets hebt
nagekeken voor je gaat leren voor je
proefwerk.
H: rekenmachine, geodriehoek, pen,
potlood, gum, passer

O: -Leer de aantekeningen en
besproken vragen uit je schrift
-Neem de Samenvatting door en
maak de Diagnostische Toets.
-Zorg dat je de D-toets hebt
nagekeken voor je gaat leren voor je
proefwerk.
H: rekenmachine, geodriehoek, pen,
potlood, gum, passer

H: -

L: Module 11, Transport
O: opdrachten oefenen,
begrippenlijsten leren, oefentoets
maken.
H: -

L: Module 11, Transport
O: opdrachten oefenen,
begrippenlijsten leren, oefentoets
maken.
H: -

L: Thema 5 en 6

L: Thema 5 en 6

O: oefenen website Plein M
(oefentoetsen en extra materiaal)

O: oefenen website Plein M
(oefentoetsen en extra materiaal)

H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

L: Geschiedenis:
H4 en H5
Aardrijkskunde:
3.1 t/m 3.3 + 4.1 t/m 4.4
O: -Leren: lesstof, begrippen,
samenvatting, aantekeningen en
powerpoint van 3.1 t/m 3.3 en 4.1
t/m 4.4
-oefenen: digitaal materiaal
H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

L: praktisch werk afmaken in overleg met
de docent.
O: H: tekendoos/tekenspullen

L: praktisch werk afmaken in overleg
met de docent.
O: H: tekendoos/tekenspullen

L: praktisch werk afmaken in overleg
met de docent.
O: H: tekendoos/tekenspullen

H: rekenmachine, geodriehoek, pen,
potlood, gum, passer

Science

Mens en
Maatschappij

Kunst & Cultuur

L: Module 11, Transport
O: opdrachten oefenen, begrippenlijsten
leren, oefentoets maken.

OVERZICHT LEERJAAR 3
Vak
Nederlands

BK3
L(eerstof): zie ook PTA planner It’s Learning
Basis en kader - Leesvaardigheid (tekst)

L(eerstof): zie ook PTA planner It’s Learning
GL en TL - SE tekst

O(efenen): zie ook PTA planner It’s Learning
Basis - Zie theorie in lesboek
blz. 38, 39 en 42
blz. 98, 100, 101, 103 en 104
blz. 157 en 16
blz. 216 en 217
(CE-stof)

O(efenen): zie ook PTA planner It’s Learning
GL en TL
Leerlingen lezen een zakelijke tekst en maken hier vragen
over. De leerlingen kunnen de volgende theorie uit het boek
leren. blz. 36, 37 en 40 blz. 97, 98, 102 en 103 blz. 152 en
153 (CE-stof)

Kader - Leer de theorie in lesboek.
Blz. 30 t/m 36
Bladzijde 68 t/m 74
Bladzijde 109 t/m 115
Bladzijde 147 t/m 154
(CE-stof)
H(ulpmiddelen): woordenboek

H(ulpmiddelen): woordenboek
L: SE leesvaardigheid
O: in de klas al veel geoefend en gaan we nog oefenen.
H: woordenboek DU - NE

Duits

Engels

GT3

L: SE mondeling
O: thuis en in de klas voorbereiden en oefenen. De
opdracht staat in It’s learning.

L: SE mondeling
O: thuis en in de klas voorbereiden en oefenen. De
opdracht staat in It’s learning.

Wiskunde

Economie

H:

H:

L: Zie ook PTA planner
3a - basis
Hoofdstuk 6 - Oppervlakte en omtrek
3a kader & 3b
Hoofdstuk 8 - Getallen

L: Zie ook PTA planner
GT3c en GT3d SE
Hoofdstuk 8 – Getallen.

O: 3a basis- Samenvatting blz 77
Diagnostische toets blz 79
3a kader & 3b
Samenvatting blz 131
Diagnostische toets blz 133

O:
-gele stukken uitleg in het hoofdstuk doornemen
-De samenvatting bestuderen
-D-toets maken, nakijken en bestuderen
- indien nodig de herhaling nogmaals maken (of voor de
eerste keer maken).

H: rekenmachine

H: rekenmachine, geodriehoek, pen, potlood, gum, passer

L: zie ook planner PTA en It’s Learning
3a:
Toets SE basis H6,
Toets SE kader H7
3b:
SE Hoofdstuk 7.
3a en 3b:
-Praktische opdracht: voor 1 juli, 23:59 een praktische
opdracht (werkstuk) inleveren.
O: 3a
-Al de begrippen kennen en kunnen toepassen.
-Alle formules kunnen berekenen.
- Bij het leren bekijk naast het boek + rekenvragen ook
nog eens goed de oefentoets die we in de les hebben

L: zie ook planner PTA en It’s Learning
-Praktische opdracht: voor 1 juli, 23:59 een praktische
opdracht (werkstuk) inleveren.

O:-

gemaakt en besproken. Bekijk ook mijn presentaties
terug in Its'Learning.
3b
-Al de begrippen kennen en kunnen toepassen.
-Alle formules kunnen berekenen.
-Bij het leren bekijk naast het boek + rekenvragen ook
nog eens goed de oefentoets die we in de les hebben
gemaakt en besproken. Bekijk ook mijn presentaties
terug in Its'Learning.

Biologie

Geschiedenis

H: -

H: -

L: Basis - Thema 6 Stevigheid en beweging

L: Thema 7 Stevigheid en beweging

Kader: Thema 7 Stevigheid en beweging
O: Zie It’s Learning SE voorbereidingen.

O: Zie It’s Learning SE voorbereidingen.

H: -

H: L: SE zie ook PTA planner GT
- Katern De Koude Oorlog
-CUMO
Katern Cultureel-mentale Geschiedenis van Nederland na
1945
O: Oefentoetsen Feniks
H: blauwe/zwarte pen+markeerstift

Aardrijkskunde
L: Arm en rijk 1 t/m 10 + bronnen van energie 1 t/m 10 +
grenzen en identiteit 1t/m7
O: SE + K/3 SE+CE - H1, 2 en 3 lesboek + werkboek topografie - begrippen - aantekeningen
H:
L: SE Hoofdstuk 6 - schakelingen
O:
-Theorie doorlezen
-Formule, grootheden en eenheden uit het hoofd leren
-Nagekeken opgaven opnieuw bekijken (zeker als ze veel
fout hadden)
-Testjezelf maken en nakijken
H: -

Natuurkunde

D&P

L: Geen toets in SE week. PTA opdrachten tijdens de
les.
O: -

L: Geen toets in SE week. PTA opdrachten tijdens de les.

H: -

H:-

Levensbeschouwing L: Opdrachten voor cijfer in de klas

BV/BTE

O:-

O: -

L: Opdrachten voor cijfer in de klas
O:-

H: -

H:-

L: PTA praktijk afmaken in overleg met docent
O: H: tekendoos/tekenspullen

L: PTA praktijk afmaken in overleg met docent
O: H: tekendoos/tekenspullen

PLANNING

Vrijdag 24 juni



















































Welk toets heb
je vandaag?

Toetsweek 6 tot en met 13 juli 2022
Maandag 20 juni Dinsdag 21 juni
Woensdag 22 juni
Donderdag 23 juni

Wat ga je vandaag voorbereiden / maken?

















Wat ga je vandaag voorbereiden /
maken?

Zondag 26 juni
Welk toets heb
je vandaag?

Zaterdag 25 juni

Dinsdag 28 juni

Woensdag 29 juni

Donderdag 30 juni

Vrijdag 1 juli



















































Welk toets heb
je vandaag?

Maandag 27 juni

Wat ga je vandaag voorbereiden / maken?

















Wat ga je vandaag voorbereiden /
maken?

Zondag 3 juli
Welk toets heb
je vandaag?

Zaterdag 2 juli

Dinsdag 5 juli

Woensdag 6 juli

Donderdag 7 juli

Vrijdag 8 juli



















































Welk toets heb
je vandaag?

Maandag 4 juli

Wat ga je vandaag voorbereiden / maken?
















Wat ga je vandaag voorbereiden /
maken?

Zondag 10 juli
Welk toets heb
je vandaag?

Zaterdag 9 juli

Dinsdag 12 juli

Woensdag 13 juli

Donderdag 14 juli

Vrijdag 15 juli



















































Welk toets heb
je vandaag?

Maandag 11 juli

Wat ga je vandaag voorbereiden / maken?

AANTEKENINGEN/TO-DO LIST
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