
 
  

       

 

 

 Modulegids  

jaar 1, periode 1  
 

  



Amsterdam                                                              Verplichte kernmodule 
 
Periode(s):    1, 2, 3 en 4 
Niveau:          1 
Docent(en):    Lenn van der Laan, Robbert Bleij, Monique van Schaik 
 
Inhoud en activiteiten 
Deze module bestaat uit een interdisciplinaire kennismaking met de stad Amsterdam in de meeste 

brede zin. De module is georganiseerd in vier blokken. 

In de eerste periode staat de geschiedenis van Amsterdam centraal. De geschiedenis van Amsterdam 

zal gekoppeld worden aan die van Nederland. Hierbij geldt Amsterdam als een soort ‘pars pro toto’ 

en dient het als een kapstok om ook veel Geschiedenis van Nederland te behandelen. Ook schenken 

we aandacht aan de plek van Amsterdam in de wereld. De stof is opgezet volgens het huidige 

concentrische model van de tien tijdvakken zoals die in het eindexamen getoetst wordt. Daarbij 

komen naast het behandelen van diverse kerndoelen van Slo, de tijdvakken en (selectief) 

kenmerkende aspecten aan bod. De eerste drie tijdvakken zullen minimaal behandeld worden. De 

laatste zeven uitvoeriger. Leerlingen werken aan een geïllustreerde tijdbalk en zullen (een zeer 

specifieke eisen kennende) Klokhuis aflevering maken die op inhoud en presentatie beoordeeld wordt. 

Deze module staat niet alleen in het teken van kennisverwerving, maar behelst ook een sterke 
ervaringscomponent. Een deel van het onderwijs zal daarom buiten de schoolmuren plaatsvinden. We 
bezoeken diverse wijken, musea, culturele en wetenschappelijke instellingen. 
 

Leerdoelen 

Kerndoelen Modulespecifieke doelen 

Nederlands 
Kerndoel 04: Lezen en luisteren  
Kerndoel 05: Omgaan met 
informatiebronnen  
Kerndoel 06: Overleg, planning, discussie  
Kerndoel 07: Presenteren 
 
 
Mens en Maatschappij 
Kerndoel 36: Meningsvorming  
Kerndoel 37: Historische basiskennis 
Kerndoel 38: Eigentijds beeld eigen 
leefomgeving 
Kerndoel 39: Onderzoek maatschappelijk 
thema 
Kerndoel 40: Omgaan met historische 
bronnen 
Kerndoel 42: Inzicht in de eigen omgeving 
Kerndoel 43: Cultuurverschillen en 
overeenkomsten in Nederland 
Kerndoel 46: Welvaartsverschillen 
 

Kennis 
- De leerling kent de geschiedenis van de stad 

Amsterdam en kan deze koppelen aan de 
tijdvakken: tijd van steden en staten (1000 – 
1500), tijd van ontdekkers en hervormers 
(1500 – 1600), tijd van regenten en vorsten 
(1600 – 1700), tijd van pruiken en revoluties 
(1700 – 1800), tijd van burgers en 
stoommachines (1800 – 1900), tijd van 
wereldoorlogen (1900 – 1950), tijd van 
televisie en computer (1950 – heden). 

- De leerling kent de economische positie en rol 
van de stad in Nederland; 

- De leerling kent en herkent de belangrijkste 
architectonische stromingen die zichtbaar zijn 
binnen  de stad; 

- De leerling kent een aantal van de bekendste 
denkers en kunstenaars uit de (geschiedenis 
van de) stad; 

- De leerling weet wat de gevolgen zijn van 
globalisering voor de stad Amsterdam; 
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Kunst en Cultuur 
Kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen  
Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk 
 

 

- De leerling begrijpt wat de oorzaken zijn van 
de economische groei en economische 
neergang in de stad Amsterdam 

- De leerling kan verklaringen waarom er 
schommelingen zijn in economische 
activiteiten in Amsterdam 

- De leerling kan oorzaken en gevolgen 
benoemen van werkloosheid in Amsterdam; 

- De leerling kan het belang van de 
Amsterdamse haven voor de stad Amsterdam 
verklaren; 

- De leerling kan een gewogen oordeel vellen in 
enkele kwesties omtrent gevoelige 
geschiedenis van Nederland 

  
 

 

Vaardigheden algemeen 
De leerling leert: 
- Onderzoek doen 
- Samenwerken 
- Informatie verzamelen 
- Werkstuk maken 
- Mondelinge presentatie houden 
- Verslag maken 
- Inhoud audiovisueel creatief presenteren 
 

De leerling leert elementaire onderdelen van 
21e eeuwse vaardigheden basaal beheersen, 
nl.: 

- samenwerken 
- communiceren 
- creativiteit 
- kritisch denken 
- sociale vaardigheden 
- probleemoplossen 
- zelfregulering 
- ICT basisvaardigheden 
 

Vakvaardigheden Geschiedenis 
- Onderzoeksvragen bedenken en gebruiken 
- De bruikbaarheid van bronnen vaststellen 
- Informatie uit bronnen halen 
- Historische informatie kritisch beoordelen 
- Historische indelingen gebruiken 
- Historische gegevens in hun context plaatsen 
- Historische gegevens zo objectief mogelijk 

verwerken 
- Ermee rekening houden dat gedrag en ideeën 

van mensen bepaald worden door hun plaats, 
tijd en achtergrond 

- Uitleggen wat historische situaties en 
verschijnselen  te  maken hebben met het heden 
en het eigen leven 
- Conclusies trekken 
- Een standpunt innemen en met argumenten 

uitleggen 
 
 
 

  Attitude 
Onderwijs2032 over burgerschap: 
Sociale vaardigheden en omgangsvormen: 
Leerlingen leren respectvol om te gaan met 
mensen met verschillende achtergronden en 
opvattingen. Ze zijn in staat met hen in gesprek te 
gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen keuzes en relaties met anderen. Ze leren 
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conflicten op te lossen door anderen in hun 
waarde te laten en zonder geweld te gebruiken. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 
Leerlingen leren hoe ze op verschillende niveaus 
kunnen deelnemen aan de maatschappij: op 
school, in de wijk, in hun gemeente, in de regio, in 
het land en internationaal. Ook krijgen ze inzicht 
in de spanning die er kan bestaan tussen hun 
eigen belang en het algemeen belang. 
 

  
Evaluatie 
Tijdens de module maken leerlingen een aantal producten, zoals een tijdbalk, een eigen 
klokhuisaflevering, een stadswandeling, een biografie en enkele presentaties en verslagen. Deze 
producten worden voorzien van feedback en beoordeeld met Basis, Gevorderd, Expert. Er is 
mogelijkheid op een excellentietraject waarbij gekozen wordt voor verbreding, verdieping of een 
combinatie hiervan. 
 
Opmerkingen 
Deze module geldt als ingangseis voor kernmodule 2 in het tweede lesjaar.  
  



Art of History                                   Core module 

 

Periode(s): 1 

Level: 

Teacher(s): Jasper Beckeringh, Robbert Bleij, Ananda van der Pluijm 

 

Content and activities 

 

So far, man has been the only animal that was able to ‘see’ the tool within the stone before it 
started flint knapping it into the shape of an axe, or somewhat later, a statue. Throughout history, 
ideas have been the lifeblood of our actions. They are of major importance in understanding 
mankind’s mental development. As a school therefore, we decided to develop a module that 
identifies and discusses the core ideas and inventions that have had a long-term influence on the 
way that we have thought and lived. Via the birth of language, the agricultural revolution, religion, 
democracy and the experiment, we will follow a course through three big historical eras: Antiquity, 
Middle ages and Early Modernity. The approach is that we seek to understand these periods by 
looking at the dominant influential ideas of that time and how these were expressed through (two-
dimensional) art. Visual arts reflect thought, knowledge and skills in society. By studying different 
worldviews and views on humanity, the student will obtain a theoretical background in art history 
and philosophy, and practical creative skills. 
We use historical actors as stepping stones to study influential and controversial ideas that shaped 
history. 
The historical figures are: Socrates, the classical philosopher who formed the European identity; Al 
Farabi in the religious era of the Middle ages; and Erasmus in Early modernity, the birth of 
humanism: a mode of thinking that shaped our morals, politics and legal system to this day. 
Every different era will be examined in two to three week blocks. The first week we lay the 
foundation by studying theory for contextualisation. The second and third week the students work. 
The practical assignment encourages the student to create sketches and technical studies in 
different styles, techniques and materials. The student will learn different uses of colour and lines, 
anatomy and symmetry, narration, perspective and ratio. Materials used are watercolour, siberian 
chalk, conte chalk, pencil and ink.  
 
 

Materials 

The students will use a dummy and digital materials (i.e. laptops or school computers). We will 

provide digital textbooks, sources and workbooks.  

 

Assessment 

The individual assessment consists of an intermediary formative writing assessment. Feedback from 
teachers and fellow students are integrated in each lesson. Also regular formative assessments are 
built in the module to keep track of students their progress. The final assessment consists the 
artwork, sketches, technical skills and originality. Focus of the assessment will be the ability to use 
imagination, skill and knowledge to visualize different points of view.  
 

 

Leerdoelen 

Algemeen Modulespecifiek 



Mens en Maatschappij 

 Kerndoel 37: Historische 
basiskennis 

 Kerndoel 40: Omgaan met 
historische bronnen 

 

Engels 

 Kerndoel 12: Woordverwerving  
 Kerndoel 13: Lezen en luisteren  
 Kerndoel 14: Omgaan met 

informatiebronnen  
 
Kunst en Cultuur 

 Kerndoel 48: Produceren van kunst 
 Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk 

presenteren  
 Kerndoel 50: Leren kijken en 

luisteren naar kunst 
 Kerndoel 52: Reflecteren op 

kunstzinnig werken 
 

Kennis 

 De leerling kent globale lijnen uit geschiedenis 
van het Midden-Oosten en Europa en kan deze 
koppelen aan drie tijdvakken: de tijd van 
Grieken en Romeinen (3000 v.Chr - 500 n.Chr.); 
de tijd van monniken en ridders (500 - 1000) en 
de tijd van steden en staten (1000 - 1500). 

 De leerling kent een aantal van de bekendste 
denkers uit de geschiedenis (van de Filosofie) en 
de invloed van hun ideeën op hun eigen tijd tot 
het heden; 

 De leerling kent een viertal belangrijke 
kenmerkende aspecten uit het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs; 

 De leerling kent de ontwikkeling van het 
wetenschappelijk denken en het denken over 
burgerschap en politiek in de Griekse 
stadsstaat; 

 De leerling kent de ontwikkeling van het 
Christendom en de Islam in de Middeleeuwen 
en hun respectievelijke rol in de 
ideeëngeschiedenis; 

 De leerling kent een minimum van 40 nieuwe 
module gerelateerde woorden in het Engels 

 De leerling  weet hoe kunstenaars in 
verschillende historische 
periodes  wereldbeelden weergaven 

 De leerling kent de verschillende typen van 
denken en kunst in historische periodes 

 De leerling is zich bewust van het feit dat 
beeldende kunst gemaakt wordt in relatie tot 
de toeschouwer 

 De leerling kent de kenmerken van en 
verschillen tussen de historische periodes 
m.b.t.  vorm, techniek en materiaal 

 De leerling kent de begrippen anatomie, 
symmetrie, narrativiteit, perspectief en ratio 

 
 

Vaardigheden 

 De leerling kan drie tijdvakken van het 
Nederlandse geschiedenisonderwijs 
onderscheiden van en koppelen aan de 
tijdperken van de internationale geschiedenis 
(Classical; Middle Ages and Early Modern); 

 De leerling kan met digitale leermiddelen 
werken 

 De leerling weet kritisch een select aantal 
bronnen te interpreteren, contextualiseren en 
bevragen.  
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 De leerling is zich bewust van de complexiteit 
van geschiedenis en de rol van perspectief erin; 

 De leerling kan beeldend werk maken met 
verschillende, materialen en technieken als 
middel om inzichtelijk te maken 

 De leerling kan de betekenis van een kunstwerk 
in relatie tot de tijd en de (sub)cultuur waarin 
het is ontstaan duiden 

 De leerling kan een wereldbeeld visualiseren  
 De leerling kan werken met potlood, aquarel, 

siberisch krijt, conté krijt en pen 
 De leerling kan perspectief tekenen, een 

mensfiguur afbeelden, schetsen, atmosferisch 
perspectief en gulden snede toepassen 

 De leerling kan een specifieke stijl toepassen 
door verschillend gebruik van kleur en lijn 

 De leerling kan een mening geven over eigen 
product en werkproces en over dat van 
groepsgenoten 

 De leerling kan door middel van schetsen een 
werkboek bijhouden waarin te zien is hoe zijn 
werk zich ontwikkelt 

 
 De leerling kan een mening geven over eigen 

product en werkproces en over dat van 
groepsgenoten; 

 De leerling kan door middel van schrijven een 
portfolio bijhouden waarin te zien is hoe 
zijn/haar werk zich ontwikkelt. 

Attitudedoelen  

- De leerling heeft kritische analytisch en onderzoekende houding en baseert mening op empirische 

observatie 

- De leerling heeft het geduld om het eigen oordeel uit te stellen en ideeën van anderen serieus af te 

wegen 

- De leerling zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten in de groep 

- De leerling accepteert hulp van en helpt anderen bij het vergroten van de Engelse taalvaardigheid 

- De leerling ziet het vergroten van de Engelse taalvaardigheid als een continu proces. 

 

Deze module sluit aan bij een aantal attitudedoelen uit het advies Onderwijs2032:  

 

Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten: Toekomstgericht onderwijs maakt 

leerlingen digitaal vaardig en ‘mediawijs’. Dat is nodig, want ze leven in een wereld waarin nieuwe 

technologieën en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en werkende leven van 

iedereen. 

 

Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te kijken: 

De culturele diversiteit in de samenleving wordt steeds groter. Tegelijk is sprake van individualisering: 



burgers ontlenen hun identiteit steeds minder aan hun godsdienst. Op welke waarden baseren ze hun 

doen en denken? Het onderwijs van de toekomst besteedt niet alleen aandacht aan de waarden van 

de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook sociale 

vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip voor andere culturen. In het toekomstige onderwijs ligt 

de nadruk meer dan nu op leren deelnemen aan de democratische samenleving en respect voor elkaar 

hebben. 

 

 

 

 
  



Formeel Denken 1     Kernmodule  

  

Periode(s):        1 

Niveau:         

Ingangseisen: Geen 

Docent(en):            Sacha, Margot en Rutger 

  

  

Inhoud en activiteiten: 

In de eerste module van Formeel Denken sluiten we aan op de rekenvaardigheid van de basisschool. 

We gaan verder met de rekenvolgorde, decimale getallen, priemgetallen, breuken, negatieve 

getallen, kwadraten en wortels. Daarnaast wordt het assenstelsel, de soorten getallen en 

woordformules aangeboden. We leggen de link met logica en de verzamelingenleer, 

gereedschappen om het wiskundig denken vorm te geven. 

De leerlingen oefenen met de leerdoelen door opgaven te maken die worden aangeboden op een 

digitaal ‘scrum’ bord. Hier leert de leerling systematisch te werk te gaan.  

Om de lesstof eigen te maken is het belangrijk dat de leerlingen samenwerken en elkaar helpen. 

 

Leerdoelen: 

1. De leerling kent de rekenvolgorde waarin haakjes, kwadraten, wortels, vermenigvuldigen, 

delen, optellen en aftrekken voorkomen en kan deze toepassen zowel op positieve als 

negatieve getallen. 

2. De leerling kan de bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met breuken 

(positief en negatief) uitvoeren. Voor het expert niveau komt daar ook kwadrateren en 

worteltrekken bij. 

3. De leerling kan rekenen met een woordformule. 

4. De leerling kan zelf een woordformule opstellen bij een verhaaltje of een regelmatig 

patroon. 

 

Lesmateriaal  

- A4 schrift met ruitjes van 1 x 1 cm 

- Rekenmachine (Casio of Texas Instruments) 

- Passer (het liefst zo eenvoudig mogelijk, dan kan er minder aan stuk gaan) 

- Geodriehoek (liever niet een onbreekbare, deze krijgt op den duur een bolling) 

- Potlood met een scherpe punt en een gum 

- Pen 

- Een aantal kleurpotloden 

- Schaar en lijm 

 

Evaluatie  

Tussentijds wordt geëvalueerd met formatieve toetsmomenten om te bepalen waar de leerling 

staat. Uiteindelijk zal er per leerdoel een schriftelijke toets zijn om te bepalen of aan de 



beoordelingscriteria is voldaan en op welk niveau. De leerlingen krijgen een rubric, waarin 

omschreven staat waar de leerling aan moet voldoen. 



Leerdoelen  

Kerndoelen Modulespecifieke doelen  

19. De leerling leert passende 

wiskundetaal te gebruiken voor het 

ordenen van het eigen denken en voor 

uitleg aan anderen en leert de 

wiskundetaal van anderen te begrijpen. 

20. De leerling leert alleen en in 

samenwerking met anderen in 

praktische situaties wiskunde te 

herkennen en te gebruiken om 

problemen op te lossen. 

21. De leerling leert een wiskundige 

argumentatie op te zetten en te 

onderscheiden van meningen en 

beweringen en leert daarbij met respect 

voor ieders denkwijze wiskundige 

kritiek te geven en te krijgen. 

22. De leerling leert de structuur en de 

samenhang te doorzien van positieve 

en negatieve getallen, decimale 

getallen, breuken, procenten en 

verhoudingen en leert ermee te werken 

in zinvolle en praktische situaties. 

23. De leerling leert exact en schattend 

rekenen en redeneren op basis van 

inzicht in nauwkeurigheid, orde van 

grootte, en marges die in een gegeven 

situatie passend zijn. 

27. De leerling leert gegevens 

systematisch te beschrijven, ordenen 

en visualiseren en leert gegevens, 

representaties en conclusies kritisch te 

beoordelen. 

Kennis  

- De leerling kent de betekenis en volgorde van de  

wiskundige bewerkingen optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, 

worteltrekken en het gebruiken van haakjes. 

- De leerling kent de rekenregels voor breuken. 

- De leerling kent de betekenis van en rekenregels 

voor negatieve getallen. 

- De leerling weet wat decimale getallen zijn. 

- De leerling weet wat priemgetallen zijn. 

- De leerling weet wat de KGV en GGD is. 

- De leerling kent de begrippen assenstelsel, x-as, y-

as, oorsprong en coördinaten. 

- De leerling weet wat een woordformules is. 

 

Vakvaardigheden: 

- De leerling kan een opgave met diverse 

bewerkingen gestructureerd oplossen. 

- De leerling kan de rekenregels toepassen op 

opgaven waar ook negatieve getallen in 

voorkomen. 

- De leerling kan de rekenregels toepassen op 

opgaven waar breuken in voorkomen. 

- De leerling kan priemgetallen vinden en getallen 

ontbinden in priemfactoren. 

- De leerling kan de KGV en GGD berekenen. 

- De leerling kan rekenen met decimale getallen. 

- De leerling kan coördinaten plaatsen in een 

assenstelsel en coördinaten aflezen. 

- Kan rekenen met een woordformule. 

- Kan van een regelmaat een woordformules 

opstellen. 

 

 



  

Attitudedoelen: 

 

- De leerling leert een houding aan te nemen en vragen te stellen die een andere leerling en 

zichzelf helpt om zijn wiskundige kennis, begrip en vaardigheden te ontwikkelen. 

- De leerling leert zelf eerst theorie te bestuderen, alvorens om uitleg te vragen. De leerling laat 

hiermee een lerende houding zien. 

- De leerling laat zien netjes en gestructureerd te kunnen werken. 

- De leerling daagt zichzelf en anderen uit om het hoogst haalbare te bereiken, dit is te zien in 

zijn lerende en helpende houding naar medeleerlingen en zichzelf. Jezelf en anderen willen 

verbeteren door gemaakte fouten te waarderen, aangezien deze een belangrijke rol vervullen 

bij het ophelderen van misconcepten.  

 



   

    

Identiteit 10x                                     Verplichte module 

 

Periode(s):1 

Niveau:1 

Docent(en): Wiebe, Ananda 

  

Inhoud en activiteiten 

Identiteit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. Vragen als “wie ben ik?”, “waar 

kom ik vandaan?” en “wie wil ik worden?” spoken door de jonge geesten. Naast dat identiteit een 

sterke individuele kant heeft, is identiteit ook deels cultuur-en tijdsafhankelijk. In deze module wordt 

daarom ook gekeken naar hoe er door de tijd heen met kunst en filosofie op verschillende manieren 

over identiteit is nagedacht.  

 

In deze module krijgen leerlingen les over een aantal belangrijke filosofische perspectieven met 

betrekking tot identiteit, kijken we naar verschillende uitingen van identiteit en voeren we in 

kleinere groepen gesprekken over kwesties die spelen met betrekking tot identiteit. Daarnaast lezen 

de leerlingen korte werken waar het thema identiteit een rol speelt en drukken ze dit thema 

praktisch uit in een fotoserie in een zelfgekozen vorm.  

 

Lesmateriaal 

● Engelse en Nederlandse literatuur en films over identiteit (op school aanwezig en/of in 

bibliotheek beschikbaar) 

● video’s over de verschillende filosofen (digitaal beschikbaar) 

● museumbezoek 

  

Evaluatie 

1. Fotoserie in zelfgekozen presentatievorm die uiting geeft aan identiteit  

2. Verslag waarin je een filosofische reflectie over identiteit geeft en laat zien hoe jouw visie op 

identiteit terugkomt in je fotoserie. Tevens geef je in dit verslag een verantwoording van de 

beeldende middelen die je hebt ingezet. 

 

Leerdoelen 

Kerndoelen Modulespecifieke doelen 

Nederlands 
- Kerndoel 05: Omgaan met 

informatiebronnen  

Mens en Maatschappij 
- Kerndoel 36: Meningvorming  

- Kerndoel 37: Historische basiskennis 

Kennis 

- De leerling kan filosofische problemen met 

het begrip identiteit illustreren aan de hand 

van verschillende gedachte-experimenten  

- De leerling kan drie kunststijlen 

onderscheiden en herkennen: 

naturalistisch, expressionistisch en 

surrealistisch 



- Kerndoel 40: Omgaan  met historische 

bronnen 

- Kerndoel 42: Inzicht in de eigen 

omgeving 

 
Kunst en Cultuur 

- Kerndoel 48: Produceren van kunst 

- Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren 

naar kunst 

- Kerndoel 51: Verslag doen van 

ervaringen 

- Kerndoel 52: Reflecteren op 

kunstzinnig werken 

 

Kernvaardigheden 

- reflecteren op eigen werk 

- reflecteren op werk van anderen 

waaronder kunstenaars 

- interpreteren van een cultuuruiting 

vanuit modulespecifieke begrippen 

- interpreteren van een cultuuruiting 

vanuit gevoel en emotie 

- onderscheiden van de boodschap van 

de maker en de eigen reactie 

-  vergelijken van de eigen reactie of 

emotie met die van anderen; 

- De leerling leert deel te nemen aan 

overleg, planning, discussie in een 

groep.  

 

- De leerling kan drie verschillende mens- en 

zelfbeelden onderscheiden en toepassen 

(teleologische, autonome en decentrale 

mens) 

- De leerling kent de theorie van Aristoteles, 

Sartre en Freud over identiteit 

- De leerling kent het begrip subjectiviteit en 

kan dit toepassen 

 

Vaardigheden 

- De leerling denkt na over de eigen 

identiteit en wie hij wil worden 

- De leerling kan de theorieën gebruiken 

in het helder maken van eigen 

gedachten 

- De leerling kan kritiek geven op de 

geleerde theorieën 

- De leerling kan een socratisch gesprek 

voeren en leiden. 

- De leerling kan uitdrukkingen van 

identiteit in kunstuitingen  herkennen 

- De leerling kan identiteit creatief tot 

expressie brengen in beeld met bewust 

gebruik van beeldende middelen 

- De leerling kan een portret in potlood 

en krijt maken met bewust gebruik van 

lijn en kleur 

- De leerling kan onderzoeken, oefenen 

en experimenteren met kadrering, 

compositie, belichting, contrast, 

scherpte-diepte en kleur  

- De leerling kan een mindmap maken 

om een idee  te ontwikkelen en uit te 

voeren 

 

Attitudedoelen  

- De leerling heeft onderzoekende houding 
- De leerling heeft het geduld om kwesties omtrent identiteit eerst te analyseren en te 
bespreken met klasgenoten alvorens een mening te vormen 
- De leerling staat open voor meningen van groepsgenoten, ook als die sterk afwijken van 
de eigen mening 
- De leerling heeft bij het analyseren van identiteit oog voor de invloed die identiteit heeft 
op maatschappelijke kwesties 

http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00001/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00001/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00003/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00003/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00004/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00004/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00006/


- De leerling heeft een open houding ten aanzien van identiteiten die afwijken van zijn 
eigen identiteit 
- De leerling zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten in de 
groep 
- De leerling heeft een reflecterende houding ten opzichte van zichzelf en zijn invloed op 
zijn omgeving 

 

 
 

  



Informatievaardigheden                            

 

Periode(s): 1 

Niveau: 

Docent(en): Berry Nieskens, Monique van Schaik, Monique Bettman 

  

Inhoud en activiteiten 

De toenemende aanwezigheid van informatietechnologie in de samenleving leidt voortdurend tot 

kansen en uitdagingen. De leerling profiteert van makkelijk toegankelijke informatie en kan daar op 

een laagdrempelige wijze een bijdrage aan leveren. Deze toegang tot informatie en het kritisch 

kunnen beoordelen ervan is essentieel voor een actieve en zelfbewuste deelname aan de 

maatschappij. 

 

Ter ondersteuning van het kunnen onderzoeken, het verwerken van informatie en het doen van 

verslaglegging, leert de leerling productiviteitssoftware gebruiken om teksten, spreadsheet, 

presentaties en vragenlijsten te maken.  

De leerling leert de techniek achter de zoekmachines, en zoekstrategieën die tot een optimaal 

resultaat kunnen leiden.   

De leerling leert over de mogelijkheden die het internet biedt wat betreft informatievoorziening 

maar ook over de valkuilen die het gebruik van online media met zich meebrengt. Door diepgaande 

kennis op te doen over de werking van computers en netwerken wordt de leerling bewust van de 

mogelijkheden en beperkingen hiervan, de invloed op zijn/haar beeldvorming, en de mogelijke 

gevolgen van gebruik van online media voor iemands privacy. 

De leerling selecteert en beschouwt actualiteiten omtrent informatietechnologie, welke de gevolgen 

daarvan zijn voor het individu en de maatschappij in z’n geheel, waarbij de nadruk ligt op privacy, 

veiligheid en ethiek.   

 

  

  

Leerdoelen 

Kerndoelen Modulespecifiek 

Nederlands 

01: Spreken en schrijven 

02: Correct taalgebruik 

03: Woordverwerving 

04: Lezen en luisteren 

05: Omgaan met informatiebronnen 

06: Overleg, planning, discussie 

07: Presenteren 

09: Planmatig werken met taal 

10: Reflectie op eigen taalgebruik 

 

Engels 

Kennis 

Kent de techniek achter verschillende soorten 

zoekmachines 

Kent de functie en basale mogelijkheden van 

een tekstverwerker, spreadsheet-,  presentatie 

en enquêtesoftware   

Kent het verschil tussen privacy en veiligheid 

Kent de begrippen identiteitsfraude, cookies, 

tracking, profiling en behavioral targeting 

Vaardigheden 

Kan in een tekstverwerker tekst en 



11: Luistervaardigheid 

12: Woordverwerving 

13: Lezen en luisteren 

14: Omgaan met informatiebronnen 

 

Mens en Maatschappij 

36: Meningvorming 

42: Inzicht in de eigen omgeving 

 

 

 

afbeeldingen overzichtelijk opmaken 

Kan in een spreadsheet functies laten uitvoeren 

op data (getallen) 

Kan een reeks dia’s als visuele ondersteuning 

van een presentatie maken 

Kan een gevarieerde vragenlijst opstellen om 

data te verzamelen 

Kan een efficiënte zoekopdracht formuleren 

Kan zoekresultaten beoordelen op 

betrouwbaarheid. 

Kan zoekmachines analyseren en indelen op 

basis van de begrippen anonimiteit en privacy.  

Kan nieuwsberichten op het gebied van 

informatievaardigheden koppelen aan 

bestaande kennis, en kan ze bespreekbaar 

maken in een groep. 

  

 

 

Lesmateriaal 

Voor deze module wordt door de docent ontwikkeld lesmateriaal gebruikt, aangevuld door online 

teksten en video’s. Een gedeelte van deze bronnen is in het Engels.   

 

Evaluatie 

(1) De leerling toont in een videopresentatie aan de gestelde leerdoelen en vaardigheden eigen te 

hebben gemaakt.  

(2) Ter voorbereiding van de presentatie schrijft de leerling een script waarin een aantal vooraf 

vastgestelde kernwoorden met betrekking tot de lesstof worden genoemd en toegelicht.  

(3) De leerling toont een portfolio met daarin de in de les gemaakte aantekeningen en opdrachten 

(4) De leerling toont een archief van actualiteiten op het gebied van veiligheid, privacy en ethiek met 

betrekking tot computers en netwerken.  

 

 

  



Lichamelijke opvoeding     Kernmodule 

  

Periode(s):         P1 

Niveau:              havo/vwo 

Ingangseisen:   Geen  

Docent(en):       Britt Haan, Andor Molter 

 
  

  

Inhoud en activiteiten  

In de eerste periode gaan jullie aan de slag met de grondvormen van bewegen (gaan/lopen & 

mikken/gooien/vangen/slaan). Deze grondvormen van bewegen passeren binnen verschillende 

spelvormen en activiteiten de revue en zullen verbeterd worden om ze uiteindelijk toe te kunnen 

passen in badminton en/of volleybal. 

 

Lesmateriaal  

-De in de les aangeboden technieken 

-De in de classroom gedeelde spelregels 

 

Evaluatie  

-Middels peer-evaluation wordt de leerling beoordeeld op zijn/haar ontwikkelde vaardigheden.  

 

Opmerkingen  

-Zorg dat je iedere les op tijd aanwezig bent en de juiste LO kleding bij je hebt (indoor 

sportschoenen, korte sportbroek, t-shirt)  

  

Leerdoelen  



Kerndoelen  

De leerling leert: 

-zich mede met het oog op 

buitenschoolse beoefening op 

praktische wijze te oriënteren op veel 

verschillende bewegingsactiviteiten uit 

gevarieerde gebieden als spel, turnen, 

atletiek, bewegen op muziek, 

zelfverdediging en actuele 

ontwikkelingen in de bewegingscultuur, 

en daarin de eigen mogelijkheden te 

verkennen.  

 

-door middel van uitdagende 

bewegingssituaties zijn 

bewegingsrepertoire uit te breiden.  

 

-tijdens bewegingsactiviteiten sportief te 
zijn, rekening te houden met de 
mogelijkheden en voorkeuren van 
anderen, en respect en zorg te hebben 
voor elkaar  

 

Modulespecifieke doelen 

-De snelheid van een bewegend object en medespeler 

inschatten en daarnaar te handelen.  

-Herkennen van ruimte in het speelveld en daar 

technische en tactische keuzes in maken.  

-Basistechnieken volleybal 

-Basistechnieken badminton   

-Het zelfstandig samen op gang houden van een 

bewegingsactiviteit.  



 

Kennis  

-Regelkennis volleybal en badminton.  

 

Vakvaardigheden 

-grondvormen van bewegen (gaan/lopen & 

mikken/gooien/vangen/slaan)  



Attitudedoelen  

-Samen met- en van elkaar leren in actieve situaties. 

-Pro-actieve houding 

-Lief zijn voor de juf en meester.  

 
   

     



Taal en Leesdossier Jaar 1 Periode 1     Verplichte module 

  

Periode(s):        1  

Niveau:              1             

Ingangseisen:  n.v.t.  

Docent(en): Markus Beunk, Paul Grijzenhout       

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

In deze module lezen de leerlingen 4 boeken, en werken ze aan het verbeteren van hun 

taalvaardigheid. De nadruk ligt in deze module bij het vergroten van het leesplezier. Door op hun 

leeservaringen te reflecteren en deze met de klas te delen zullen de leerlingen een beter beeld 

krijgen van de typen boeken die hen aanspreken.  

 

Daarnaast wordt er in deze module gewerkt aan de (eind)opdrachten van de module Amsterdam. De 

leerlingen zullen worden begeleid op de gebieden vorm en taalverzorging. 

 

Lesmateriaal  

OBA-pas 

 

De kinderen van Amsterdam - Jan Paul Schutten 

2 Nederlandse boeken naar keuze 

1 Engels boek naar keuze 

 

Evaluatie  

Voor feedback: 

2 verwerkingsopdrachten 

1 leesautobiografie 

 

Eindopracht: 

Balansverslag 

 

Opmerkingen  

Waar nodig zal extra ondersteuning worden geboden bij het lezen van het Engelse boek. 

 

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  



1. De leerling leert zich mondeling en 

schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 2. 

De leerling leert zich te houden aan 

conventies (spelling, grammaticaal 

correcte zinnen, woordgebruik) en leert 

het belang van die conventies te zien.  

8. De leerling leert verhalen, gedichten 

en informatieve teksten te lezen die 

aan zijn belangstelling tegemoet komen 

en zijn belevingswereld uitbreiden. 

 9. De leerling leert taalactiviteiten 

(spreken, luisteren, schrijven en lezen) 

planmatig voor te bereiden en uit te 

voeren.  

10. De leerling leert te reflecteren op 

de manier waarop hij zijn 

taalactiviteiten uitvoert en leert, op 

grond daarvan en van reacties van 

anderen, conclusies te trekken voor het 

uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. 

11. De leerling leert strategieën te 

gebruiken voor het uitbreiden van zijn 

Engelse woordenschat.  

12. De leerling leert strategieën te 

gebruiken bij het verwerven van 

informatie uit gesproken en geschreven 

Engelstalige teksten 

Kennis  

 

 

 

De leerling krijgt inzicht in het brede aanbod 

aan literatuur binnen de OBA 

 

De leerling weet boeken weet hoe de boeken in de 

OBA zijn geclassificeerd.  

 

De leerling kan door hem uitgekozen boeken in de 

OBA vinden. 

 

De leerling kan boeken aanvragen of reserveren.  

 

 

 

Vakvaardigheden 

  

De leerling leert te reflecteren op zijn of haar eigen 

leessmaak. 

De leerling kan zijn of haar leeservaring en interpretatie 

delen met anderen. 

 



Attitudedoelen  

 

De leerling werkt aan het vergroten van zijn/haar leesplezier. 

De leerling staat open voor interpretaties die afwijken van die van hem/haarzelf 

   

    

  



Naam module TAALKUNDE 1     Kernmodule/keuzemodule  
  

Periode(s):        1 
 

Niveau:             start   

Ingangseisen:   
 

Docent(en):      Markus Beunk en Irma Wondergem       

  
  
Inhoud en activiteiten  
Domeinen taalverzorging en lees- en schrijfvaardigheid. 
Leerlingen maken een jongerenbijlage voor een dagblad. Ze maken kennis met het maken van een 
dagblad en met diverse soorten nieuwsberichten. Ze leren wat nieuws is en hoe nieuws gemaakt 
wordt, hoe ze achtergronden bij het nieuws kunnen vinden en ten slotte hoe ze die gevonden 
informatie kunnen gebruiken en bewerken tot verschillende artikelen voor hun jongerenbijlage. Ze 
kunnen deze bijdragen (laten) redigeren en herschrijven.  
Ze leren diverse redactiefuncties uit te voeren. 
Ze raken bekend met het diverse aanbod aan dag-, week en opiniebladen in Nederland en met het 
verschil tussen objectieve en subjectieve berichtgeving.  
 
Lesmateriaal  
Diverse dag- en weekbladen, videomateriaal (o.a. schooltv, youtube), diverse handouts. 
 

Evaluatie  
Aan de hand van rubric bij eindopdracht. 
 
Blok 1  
  

Leerdoelen  

Kerndoelen  
 
- het kunnen onderscheiden van 
tekstsoorten en -doelen  
- het kunnen schrijven op basis van 
geschreven of gesproken bronmateriaal  
- het kunnen onderscheiden van 
subjectief en objectief bronmateriaal 
- het kunnen toepassen van de 
basisregels voor werkwoordspelling, 
zinsbouw en interpunctie 
 
 

Modulespecifieke doelen  
 
- het zelfstandig schrijven van diverse nieuwsberichten 
- het verzorgen van de layout van diverse soorten 
artikelen en aandacht besteden aan algemene 
taalverzorging (spelling/taalgebruik) 
- het opdoen van kennis over nieuwsvergaring en 
berichtgeving over lokale, landelijke en mondiale 
actualiteiten   
- het geven en/of verwerken van peerfeedback met 
betrekking tot de basisregels voor werkwoordspelling, 
zinsbouw en interpunctie 
 

 

Kennis  
  
- verwacht wordt, dat de leerlingen algemene kennis 
hebben van de wereld om zich heen 



 

Vakvaardigheden 
 

- lezen 
- schrijven 
- spellen 

      - formuleren 
  

Attitudedoelen  
 
- de leerlingen hebben interesse in de wereld om zich heen en zijn bereid om op verschillende 
manieren en via diverse kanalen deze kennis bij te houden en te vergroten 
 
- de leerlingen zijn bereid om samen te werken aan een gezamenlijk eindproduct en zetten zich 
daar volledig voor in 
 
- de leerlingen zorgen ervoor, alle basisregels voor werkwoordspelling, zinsbouw en interpunctie 
te beheersen en foutloos toe te passen 
 

   
 


