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jaar 1, periode 2  
 

  



Ethisch Design(109)                                 Verplichte module 

 

Periode(s): 2 

Niveau: 2 (module identiteit vereist) 

Docent(en): Wiebe Sabelis Rutger Gommers 

 

Inhoud en activiteiten 

Sociaal design is design met een hart. Ontwerp dat grote thema’s aansnijdt zoals 

vluchtelingen -problematiek, klimaatproblemen of armoede. In deze module heeft design een 

ander uitgangspunt: ethisch design. Dit is design met een moraal, waarbij ontworpen wordt 

vanuit een duidelijke morele code, iets dat iedereen aangaat. Designers hoeven niet meer de 

wereld te redden, maar wel te ontwerpen vanuit heldere normen en waarden. 

 

Maar wat zijn normen en waarden? Waarden zijn idealen die wij willen nastreven of zouden 

moeten nastreven zoals gerechtigheid, gelijkwaardigheid, vrijheid, broederschap. Normen 

zijn richtlijnen die onze waarden in leefregels concretiseren, zoals spreek de waarheid, steel 

niet en dood niet. Waar ethiek probeert uit te leggen waarom wij specifieke waarden hebben 

en hoe je deze kunt vertalen naar normen, geeft ethisch design creatief uitdrukking aan deze 

normen en waarden.  

 

In de eerste vier weken worden de drie belangrijke  ethische theorieën onderwezen. Dit 

gedeelte wordt afgesloten in week vier met een verslag waarin een maatschappelijke 

documentaire geanalyseerd wordt aan de hand van de geleerde theorieën. Vervolgens 

functioneert dit verslag als uitgangspunt voor de eindopdracht, waarin een poster met een 

slogan over het maatschappelijke thema uit de documentaire wordt gemaakt. Aan de poster 

wordt het tweede gedeelte van de module gewerkt. Eerst wordt er geoefend met 

typografie, kleurenleer, compositie en contrast en vervolgens werken de leerlingen aan hun 

eigen poster. 

  

Evaluatie 

(1) Leerlingen schrijven een verslag waarin ze ethische dilemma’s uit een documentaire 

analyseren aan de hand van geleerde theorieën 

(2) Leerlingen ontwerpen een poster waarin vanuit een concept bewuste keuzes worden 

gemaakt wat betreft: typografie, vorm, kleur, compositie en contrast . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Leerdoelen 

Kerndoelen Modulespecifieke doelen 

Mens en Maatschappij 
Kerndoel 36: Meningvorming  
Kerndoel 37: Historische basiskennis 
Kerndoel 40: Omgaan  met historische 
bronnen 
Kerndoel 42: Inzicht in de eigen omgeving 
Kerndoel 47: Oorlog, vrede en 
mensenrechten 
 
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 

 

Kennis 
- De leerling kent het begrip ethiek 
- De leerling kent drie ethische theorieën: 

deugdethiek, consequentialisme en 
herenmoraal 

- De leerling kan genoemde stromingen 
koppelen aan de filosofen  Aristoteles, 
Bentham en Nietzsche 

- De leerling kent de begrippen: deugden, 
hedonistische calculus, slavemoraal en 
herenmoraal 

- De leerling kan het verworven ethische 
begrippenapparaat gebruiken om een 
onderbouwd standpunt in te nemen 
inzake maatschappelijke kwesties en 
vragen rondom mensenrechten 

Attitudedoelen  

- De leerling heeft onderzoekende houding 
- De leerling heeft het geduld om ethische kwesties en problemen eerst te 
analyseren 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 morele dilemma’s oog voor de spanning 
die kan bestaan tussen zijn eigen belang, belangen van anderen en het algemeen 
belang 
- De leerling heeft een reflecterende houding ten opzichte van zichzelf en zijn 
invloed op zijn omgeving 
- De leerling zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten 
in de groep 
- De leerling is bereid om op basis van opvattingen over wie de leerling is zichzelf 
te verbeteren 

  

  

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/00006/00002/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00006/


  



Formeel Denken 2: Procent- en letterrekenen.  

 

Periode(s):    2 

Niveau:         vwo 

Ingangseisen: Formeel Denken 1; rekenen 

Docent(en):  Sacha, Margot en Barend 

  

Inhoud en activiteiten 

We beginnen deze module waar de basisschool is geëindigd met procentrekenen, we 

voegen daar procentuele toe- en afname aan toe. Het verband tussen breuken, decimale 

getallen en procenten wordt herhaald. 

Na de procenten gaan we aan de slag met het rekenen met machten en het herleiden 

van wortels. Vervolgens maken we de overstap naar letterrekenen, waar we de 

basisregels van het letterrekenen aanleren en leren de leerlingen herleiden. De eerste 

stap in het rekenen met variabelen. Een module waar we een belangrijke basis leggen in 

wiskundige vaardigheden. 

 

Lesmateriaal 

A4 schrift met hokjes van 1 x 

1 cm. Pen, potlood, gum. 

Rekenmachine (Casio of Texas Instruments) 
  

Evaluatie 

De module zal afgesloten worden drie schriftelijke toetsen. Tussentijds zullen 

er diverse meetmomenten plaatsvinden. 

  

  



 

  

Leerdoelen 

Kerndoelen 

20. De leerling leert alleen en in 

samenwerking met anderen in 

praktische situaties wiskunde te 

herkennen en te gebruiken om 

problemen op te lossen. 

  

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. 

  

25. De leerling leert informele 

notaties, schematische 

voorstellingen, tabellen, grafieken 

en formules te gebruiken om 

greep te krijgen op verbanden 

tussen 

grootheden en variabelen. 

Modulespecifieke doelen 

-        De leerling leert rekenen met procenten. 

Zowel procenten van hoeveelheden als 

procentuele toe- en afname. 

-        De leerling leert het verband tussen 

decimale getallen, breuken en procenten. 

-        De leerling leert rekenen met 

machten en wortels en leert wortelvormen 

herleiden. 

-        De leerling leert de basisregels van 

het letterrekenen. 

-        De leerling leert herleiden met variabelen. 

  Kennis 

-        Wat zijn procenten. 

-        Wat is procentuele toe- en afname. 

-        Wat zijn machten. 

-        Wat zijn wortels. 

-        Wat zijn variabelen. 

-        Wat zijn de rekenregels van het rekenen 

met variabelen. 

 



  Vakvaardigheden 

-        Rekenen met procenten. 

-        Rekenen met machten. 

-        Rekenen met wortels. 

-        Herleiden met variabelen. 

Attitudedoelen 

-        De leerling leert netjes en nauwkeurig te werken in het schrift. We hanteren de 

linker- en rechterbladzijde methodiek. Op de linker bladzijde theorie en 

aantekeningen en op de rechterbladzijde oefening. 

-        De leerling leert een berekening netjes stap voor stap uit te werken. 

-        De leerling leert zelfredzaam te zijn door theorie te bestuderen en 

medeleerlingen te raadplegen bij vragen over de opgaven. 

 

  



Amsterdam                                                              Verplichte kernmodule 
 
Periode(s):    1, 2, 3 en 4 
Niveau:          1 
Docent(en):    Lenn van der Laan, Robbert Bleij 
 
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 het tweede blok van de module staan met name sociaal-geografische kenmerken van de 

stad centraal (mens en omgeving). Leerlingen leren de geschiedenis van Amsterdam koppelen 

aan de verschillende wijken in de stad en werken toe naar een werkstuk over hun eigen wijk.  

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 01: Spreken en schrijven 
Kerndoel 02: Correct taalgebruik  
Kerndoel 03: Woordverwerving 
Kerndoel 04: Lezen en luisteren  
Kerndoel 05: Omgaan met 
informatiebronnen  
Kerndoel 06: Overleg, planning, 
discussie  
Kerndoel 07: Presenteren 
Kerndoel 08: Fictie en non-fictie 
Kerndoel 09: Planmatig werken met 
taal 
Kerndoel 10: Reflectie op eigen 
taalgebruik 
 
P2 
Mens en Maatschappij 
Kerndoel 36: Meningsvorming  
Kerndoel 37: Historische basiskennis 
Kerndoel 38: Eigentijds beeld eigen 
leefomgeving 
Kerndoel 39: Onderzoek 
maatschappelijk thema 

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 kan de geschiedenis van de stad 
koppelen aan de opbouw van de stad en de 
verschillende wijken 

- De leerling kent zijn/haar eigen wijk  en kan 
deze op een aantal kenmerken beschrijven en 
vergelijken. 

- De leerling is bekend met de ecologie en 
biodiversiteit in de stad; 

- De leerling kent een aantal van de bekendste 
kunstwerken uit de geschiedenis van de stad; 

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

http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00001/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00002/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00003/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00004/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00005/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00005/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00007/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00007/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00011/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00011/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00001/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00002/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00003/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00004/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00004/


Kerndoel 40: Omgaan  met 
historische bronnen 
Kerndoel 41: Omgaan met atlas en 
kaarten 
Kerndoel 42: Inzicht in de eigen 
omgeving 
Kerndoel 43: Cultuurverschillen en 
overeenkomsten in Nederland 
Kerndoel 46: Welvaartsverschillen 
 
Mens en Natuur 
Kerndoel 30: Het milieu 
Kerndoel 31: Processen in de natuur 
Kerndoel 35: Zorg en veiligheid 
 
Kunst en Cultuur 
Kerndoel 50: Leren kijken en 
luisteren naar kunst 
Kerndoel 51: Verslag doen van 
ervaringen  
Kerndoel 52: Reflecteren op 
kunstzinnig werk 
 

 

- 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; 

- De leerling kan een beredeneerde visie geven 
op de (verwachte) toekomstige ontwikkelingen 
van de stad. 

 

 

Vaardigheden algemeen 
de leerling leert: 
- Onderzoek doen 
- Samenwerken 
- Informatie verzamelen 
- Werkstuk maken 
- Mondelinge presentatie houden 
- Verslag maken 
 
de leerling leert elementaire 
onderdelen van 21e eeuwse 
vaardigheden basaal beheersen, nl.: 
- samenwerken 
- communiceren 
- creativiteit 
- kritisch denken 
- sociale vaardigheden 
- probleemoplossen 
- zelfregulering 
- ICT basisvaardigheden 
 

Vakvaardigheden (GS) 
- 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 
- Vergelijken in de tijd 
- Verandering en continuïteit vaststellen 
- Soorten oorzaken en gevolgen onderscheiden 
- 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 
 

http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00005/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00005/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00007/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00007/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00009/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00009/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00009/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00009/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00009/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00009/
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/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00006/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00006/


Vakvaardigheden (AK) 
-Geografische werkwijzen  

 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 
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. 
 

  
Lesmateriaal 
● “De kleine geschiedenis van Amsterdam voor Dummies” (op school aanwezig als 

naslagwerk) 
● “Bosatlas van Amsterdam” (op school aanwezig als naslagwerk) 
● Auke Bakker (2009). De canon van Amsterdam. Voor nieuwe Amsterdammers. Uitgeverij 

Boom (op school aanwezig als naslagwerk) 
● De Amsterdamse canon, 5 dvd-box (op school aanwezig als naslagwerk) 
● Digitale bronnen, o.a.: www.ois.amsterdam.nl, https://www.amsterdammuseum.nl/, 

www.amsterdamopendata.nl/ http://www.architectuuramsterdam.nl/ 
http://www.canonvanamsterdam.nl/ ; www.edugis.nl 

 
Evaluatie 
Tijdens de module maken leerlingen een aantal producten, zoals een tijdbalk, een 
stadswandeling, een biografie en enkele presentaties en verslagen. Deze producten worden 
voorzien van feedback en beoordeeld met Voldoende, Goed of Excellent 
 

Blok 1 
1) De leerling schrijft een rapport over de eigen buurt in vergelijking met een 

wijk in ontwikkeling in Amsterdam. Dit rapport gaat in op de volgende 
onderdelen: De inrichting van de  wijk (ruimtegebruik, wonen, werken, 
verkeer, recreatie, voorzieningen) inrichting en bewoners (binnenstad, oude 
woonwijken, woningdichtheid, hoogbouw, sloop en nieuwbouw, renovatie, 
stedelijke vernieuwing, bewonerskenmerken: huishoudens, leeftijdsopbouw, 
herkomst); Rapportcijfer buurt (enquête) 

http://www.ois.amsterdam.nl/
https://www.amsterdammuseum.nl/
http://www.amsterdamopendata.nl/
http://www.architectuuramsterdam.nl/
http://www.canonvanamsterdam.nl/


2) De leerling houdt een presentatie over de ecologie van een van de 
stadsparken 

 
Opmerkingen 
Deze module geldt als ingangseis voor kernmodule 2 in het tweede lesjaar.  
  



Programmeren 1                            

 

Periode(s): 1 

Niveau: 

Docent(en): Berry Nieskens, Koen van Bemmelen 

  

Inhoud en activiteiten 

Het begrijpen van de techniek achter computers en netwerken, en kennis van de 

mogelijkheden en gevaren die het al dan niet gebruiken ervan met zich meebrengt, is 

bepalend voor de manier waarop een individu zich presenteert aan de samenleving en de 

mate waarin hij zijn privacy daarbij weet te waarborgen.  

 

Gevorderde kennis en kunde op het gebied van informatietechnologie is behalve een 

voorwaarde voor het autonoom functioneren in de samenleving ook een voedingsbodem 

voor innovatie. Modelleren en programmeren zijn essentiële vaardigheden bij het oplossen 

van problemen met behulp van computers.  

 

Aan de hand van een block-based programmeertaal krijgt de leerling de fundamenten van 

het programmeren aangeboden. Deze worden in een betekenisvolle context verankerd door 

het oplossen van puzzels, en het aanpassen en zelf programmeren van een spel of 

verhaallijn.  

 

    

Leerdoelen 

Kerndoelen Modulespecifiek 

 Kennis 

Heeft kennis van de onderstaande 

concepten die aan de basis van procedureel 

programmeren liggen:  

- Besturingsstroom 

- Opeenvolging 

- Herhaling 

- Keuze 

- Nesting 

- Variabelen 

- Algoritme 

- Operatoren en rekenkundige 

expressies 

- parallellisme 



- gebeurtenissen 

- synchronisatie 

- functies en parameters 

 

Vaardigheden 

Kan een bestaand programma analyseren 

en aanpassen of verbeteren (debuggen) 

Kan met bovenstaande concepten in een 

block-based omgeving een programma, 

spel of verhaallijn creëren 

Kan een probleem splitsen in kleinere 

deelproblemen 

Kan in een probleemstelling patronen 

herkennen 

Kan een probleem abstraheren (details 

weglaten) met als doel de oplossing voor 

meerdere problemen te kunnen gebruiken 

Kan een algoritme ontwerpen ter uitvoering 

van een taak 

 

  

  

Lesmateriaal 

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

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

 

  

Evaluatie 

(1) De leerling gebruikt zijn kennis en vaardigheden om een spel of verhaallijn te 

programmeren in een block-based omgeving. In een mondelinge overhoring licht de 

leerling de toegepaste concepten toe.  

 

  



Projectvaardigheden & Service Learning              Kernmodule 

  

Periode(s):       2  

Niveau:             1   

Ingangseisen:  geen  

Docent(en):      Monique Bettman, Anna Tuenter 

                          Monique van Schaik 

    

  

  

  

Inhoud en activiteiten  

In een project leren leerlingen actief, van en met elkaar, in een uitdagende situatie. 

Projecten bevorderen de zelfwerkzaamheid en zelfstudie. Een project verbindt 

vakgebieden, kennen en kunnen, theorie en praktijk. Het eigenaarschap ligt bij de 

leerlingen, zij mogen veel kiezen, maar moeten hun keuzes wel kunnen verantwoorden. 

Samenwerken in projecten is voor veel leerlingen complex en sociale vaardigheden zijn 

daarbij belangrijk.  

 

Onze school hecht waarde aan maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot het leren van 

onze leerlingen, daarom is het leren van samenwerkingsvaardigheden gekoppeld aan zgn. 

service learning. Leerlingen zetten hun talenten in voor een maatschappelijk doel en waarbij 

zij hun directe omgeving op een andere manier leren kennen en een actieve bijdrage 

leveren aan de samenleving. 

  

Voor de projecten worden groepjes van 4 leerlingen samengesteld op basis van 

verschillende  rollen. De projectgroepjes bedenken zelf een project voor een goed doel in 

de omgeving van de school of eigen wijk, binnen vooraf vastgestelde grenzen. In de lessen 

leren de leerlingen een project aan te pakken volgens (een light-versie van) de Scrum-

filosofie. Zij leren ook goed overzicht te houden met Trello, een digitaal prikbord. Daarnaast 

ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden; bijna alle 21st century skills komen aan 

bod. Al deze vaardigheden zullen in toenemende mate van hen worden gevraagd en kunnen 

zij hun hele (school-)carrière gebruiken en doorontwikkelen. Veel aandacht zal worden 

besteed aan het kennen en verbeteren of uitbreiden van de eigen 

samenwerkingsvaardigheden en die van anderen. 

 

Zo leren zij feedback geven, ontvangen en vragen en met elkaar reflecteren op het 

samenwerkingsproces. Leerlingen krijgen veel vrijheid en het is de bedoeling dat zij daar op 

een goede manier mee omgaan. Individueel gaan leerlingen reflecteren op hun eigen 

ontwikkeling op het gebied van samenwerken en op de inhoudelijke, maatschappelijke, kant 

van het project. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoelen 

Kerndoelen Modulespecifiek 

Nederlands 

06: Overleg, planning, discussie 

 

Mens en Maatschappij 

36: Meningsvorming 

42: Inzicht in de eigen omgeving 

43: Cultuur en levensbeschouwing 

 

Burgerschapsvorming (bron: SLO) 
- Betrokkenheid bij en bijdragen aan een 

aangename leef- en leeromgeving in de 
school en de omgeving. 

- Zich inzetten voor een maatschappelijk 
nut. 

- Reflecteren op de eigen opvattingen en 
gedragingen en die van de andere 
leerlingen. 

- Initiatief nemen om verbeteringen in de 
eigen leefomgeving te organiseren. 

- Zich inleven in een ander. 
- Kennis van het werk van organisaties 

die zich de solidariteit met de 
medemens ten doel stellen. 

Kennis 

De leerling:  
- kent de basisprincipes, begrippen en 

werkwijze van Scrum(light); 
- kent de basisprincipes van goede 

samenwerking; 
- kent de regels voor het geven en 

ontvangen van (goede) feedback. 
 

Samenwerkingsvaardigheden 

De leerling leert:  
- effectief communiceren; 
- feedback vragen, geven en ontvangen; 
- taken te definiëren, plannen en 

uitvoeren; 
- zelf en samen verantwoordelijk te zijn in 

het proces en voor het doel; 
- een proces in te richten om een 

gezamenlijk doel te bereiken (volgens 
filosofie van Scrum(light) met Trello als 
tool ter ondersteuning);  

- organiseren - plannen, doelen stellen en 
realiseren, prioriteren, monitoren en 
indien nodig aanpassen; 

- onderhandelen en afspraken maken met 
anderen in een team; 

- werken in een team (interpersoonlijke 
en probleemoplossingsvaardigheden) 



- verschillen te respecteren, een open en 
positieve houding te tonen en 
vertrouwen te hebben in de eigen 
capaciteiten. 

Attitudedoelen 

De leerling: 
- is maatschappelijk betrokken en bereid zijn/haar talenten ten dienste te stellen van 

anderen; 
- zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten in de groep. 

 

 

Lesmateriaal  

Voor deze module wordt door de docenten ontwikkeld lesmateriaal ter beschikking gesteld 

op school, gebaseerd op de Scrum-filosofie van Jeff Sutherland en met gebruikmaking van 

informatie van EduScrum en Scrum@school.  

 



Evaluatie  

 

Week 5 (tussenbeoordeling tussenopdrachten t/m week 5) en 

Week 8 beoordeling van vier eindopdrachten: 

1) Service learning (informatieve tekst en reflectie) 

2) Samenwerkingsvaardigheden 

3) Verslag project (teamopdracht) 

4) Scrumbord Trello taken/opdrachten afgerond (teamopdracht)  

 

  

 

  

   

    

  



Taal en Leesdossier Jaar 1 Periode 2     Verplichte module 

  

Periode(s):        2  

Niveau:              1             

Ingangseisen:  n.v.t.  

Docent(en): Paul Grijzenhout, Irma 

Wondergem 

      

  

  

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 het documentaire verslag van de module 

Ethiek. De leerlingen zullen worden begeleid op de gebieden structuur en opmaak. 

 

Lesmateriaal  

OBA-pas 

3 Nederlandse boeken naar keuze 

1 Engels boek naar keuze 

 

Evaluatie  

1 Documentaire verslag 

1 Engelse verwerkingsopdracht (brief aan hoofdpersoon) 

1 Nederlandse verwerkingsopdracht 

1 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 

   

    

 


