
 

  

 
  

       

 

 

 Modulegids  

jaar 2, periode 1  

  



   

Cambridge English B1     Kernmodule  

  

Periode(s):         1 

Niveau:              2, ERK: B1  

Ingangseisen:   Cambridge A2 

Docent(en):            Paul Grijzenhout, Pascal Waegeneire 

  

  

Inhoud en activiteiten  

Tijdens deze module werken de leerlingen op alle vlakken aan het vergroten van hun Engelse 
taalvaardigheid. Hieronder vallen de volgende vaardigheden: 

● Lezen 
● Luisteren 
● Spreken 
● Gesprekken voeren 
● Schrijven 

 
Ter ondersteuning werken leerlingen aan het vergroten van hun (kennis van): 

● Grammatica 
● Woordenschat 

 
Tijdens deze module wordt nauw samengewerkt met de module The Art of Ideas. De theorie wordt 
gelezen en verwerkt, en de leerlingen worden begeleid bij het maken van videos over de relevante 
tijdvakken en het schrijven van reflectieverslagen over hun schilderijen.  
 

Evaluatie  

Leerlingen zullen werken aan 3 videos en 3 reflectieverslagen (een per tijdvak). Op de eerste twee videos 
en reflectieverslagen zal feedback gegeven worden door zowel medeleerlingen als docenten. 
 
De beoordeling van de module wordt gebaseerd op de  laatse video en reflectieverslag. 
 

 

Opmerkingen  

Deze module zal de nadruk liggen op de productieve vaardigheden (spreken en schrijven). 

 

 

Leerdoelen 

Kerndoelen Engels Modulespecifieke doelen 

Kerndoel 11 
De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het 
Engels door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. 
Kerndoel 12 
De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn 
Engelse woordenschat. 
 
Kerndoel 13 

Kennis 
-  Woordenschat, gebaseerd 
op Cambridge PET 
-  Grammatica: op niveau B1, 
zie visie Engels voor    
   details.  
 
Vaardigheden 



De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van 
informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten. 
 
Kerndoel 14 
De leerling leert in Engelse schriftelijke en digitale bronnen 
informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor 
hemzelf en anderen. 
 
Kerndoel 15 
De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn 
dagelijks leven. 
 
Kerndoel 16 
De leerling leert standaard gesprekken te voeren om iets te kopen, 
inlichtingen te vragen en om hulp te vragen. 
 
Kerndoel 17 
De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via 
e-mail, brief en chatten. 
 
Kerndoel 18 
De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten 
internationale contacten. 
 

De leerling kent en maakt 
bewust gebruikt van de: 
Lees-, luister-, spreek- en 
schrijfstrategieën.  
 
 
 
 

Attitudedoelen 
- De leerling voelt zich veilig om in de Engelse taal te communiceren. 
- De leerling ziet het maken van taalfouten als leermoment. 
- 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.  

 

 

 

  



Naam module: Formeel Denken 5: rekenen in de natuurwetenschappen    Kernmodule 

  

Periode(s):         1 

Niveau:               2 H/V  

Ingangseisen:   Formeel Denken 1, Formeel Denken 3 

Docent(en):            Koen van Bemmelen, Lisette Nijland 

  

Inhoud en activiteiten  

In Formeel Denken 5 leggen leerlingen de basis voor rekenen in de natuurwetenschappen. Drie grote 

lijnen binnen deze module zijn daarom 

● rekenen met grote en kleine getallen (wetenschappelijke notatie); 

● omrekenen van eenheden (bijv. voor oppervlakte/inhoud), en  

● oplossen van wiskundige vergelijkingen 

 

Deze module wordt samengesteld in samenwerking met de kernmodule Heelal, zodat leerlingen hun 

rekenvaardigheden kunnen toepassen in de bijbehorende context. Regelmatig zullen rekenvoorbeelden 

en -opdrachten dan ook gebruik maken van een astronomische context. 

 

Lesmateriaal  

Leerlingen hebben elke les de volgende materialen nodig: 

● A4-schrift met hokjes van 1 x 1 cm 

● Pen, potlood, gum 

● Geodriehoek 

● Rekenmachine (Casio of Texas Instruments) 

 

Het lesmateriaal voor deze module wordt digitaal aangeboden, grotendeels via een zogenaamd 

Trellobord. Hierin staan voor alle leerdoelen informatie en verwerkingsopdrachten geordend. 

Aanvullend lesmateriaal zoals uitleg(video’s) wordt via Classroom met leerlingen gedeeld. 

 

Evaluatie  

De module bevat twee beoordelingsmomenten, te weten: 

● een toets over rekenen met de wetenschappelijke notatie; 

● het maken van een kruisgetalpuzzel met zelfontworpen opgaven uit de gehele module + het 

oplossen van de kruisgetalpuzzel van een medeleerling 

 

  

https://www.blokker.nl/p/casio-fx82-ms-rekenmachine/1112905


  

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. 

 

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. 

 

24. De leerling leert meten, leert structuur en 

samenhang doorzien van het metriek stelsel en 

leert rekenen met maten voor grootheden die 

gangbaar zijn in relevante toepassingen. 

Globaal  

● De leerling kan eenvoudige berekeningen 

uitvoeren in de wetenschappelijke notatie 

● De leerling kan natuurwetenschappelijke 

eenheden in elkaar omrekenen 

● De leerling kan eenvoudige wiskundige 

vergelijkingen oplossen met de 

balansmethode 

 

Kennis 

● De leerling herkent de wetenschappelijke 

notatie 

● De leerling kan het verschil benoemen 

tussen een grootheid en een eenheid 

● De leerling herinnert zich de namen en 

symbolen van de volgende voorvoegsels: 

nano, micro, milli, deci, centi, deca, hecto, 

kilo, mega, giga. 

  

 

Vakvaardigheden 

● De leerling kan grote én kleine getallen in de 

wetenschappelijke notatie omschrijven naar 

decimale vorm en andersom. 

● De leerling kan getallen in de 

wetenschappelijke notatie 

vermenigvuldigen en delen 

● De leerling kan lengtematen, 

oppervlaktematen en inhoudsmaten in 

elkaar omrekenen 

● De leerling kan een eenvoudige (lineaire) 

wiskundige vergelijking met één variabele 

oplossen met de balansmethode 

● De leerling kan een wiskundige vergelijking 

met een breuk oplossen met de 

balansmethode 

 

  



Attitudedoelen  

● De leerling leert netjes en nauwkeurig te werken in het schrift. Hierbij hanteert zij/hij de linker- 

en rechterbladzijdemethodiek: de linkerbladzijde bevat theorie en aantekeningen, de 

rechterbladzijde oefening. 

● De leerling leert zijn eigen voortgang te evalueren door zijn beheersing van leerdoelen te 

toetsen aan bijbehorende succescriteria 

● De leerling leert zelfredzaam te zijn door theorie te bestuderen en medeleerlingen/docenten te 

raadplegen bij vragen over de leerstof. 

● De leerling leert constructieve feedback te geven op het wiskundige werk van anderen 

 

   

    

  



Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis                                              
 
Periode(s):    1 
Niveau:          2 
Docent(en):    Robbert Bleij, Pascal Waegeneire  
 
Inhoud en activiteiten 
De module Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis heeft als doel leerlingen uit de derde jaarlaag een 

basisinzicht te geven in belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de Westerse en Nederlandse 

geschiedenis van de twintigste eeuw. Het vormt een basis voor de module History of Social Issues in 

periode twee, waar we ingaan op de dieperliggende oorzaken van een aantal grote hedendaagse sociale 

en politieke kwesties. In de module Leesdossier zullen leerlingen wekelijks enkele teksten lezen die jullie 

in de week erna zullen verwerken tijdens de les van Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis. Dit gebeurt in de 

vorm van diverse opdrachten waarbij ze toewerken naar de eindopdracht. Hierbij worden de teksten als 

bestudeerd verondersteld om een instapniveau te waarborgen wat ons toestaat om meer de diepte in te 

gaan. Deze module bestaat uit een blok. 

De eindopdracht is de tentoonstelling “Nederland en het Westen in de twintigste eeuw” die we samen als 

klas verzorgen. Deze tentoonstelling richten we in met objecten waar leerlingen in duo’s aan werken. De 

eindproduct is een museumstuk dat onderdeel van de tentoonstelling vormt. Zo geven alle eindproducten 

samen een goed inzicht in Nederland en het Westen in de twintigste eeuw aan de bezoekers. Leerlingen 

zullen de eindproducten tentoonstellen op de Lindengracht en Passeerdersgracht, afhankelijk van de klas 

waar ze in zitten. 

 

Evaluatie 

De leerling volgt twee trajecten: 1. Een algemene lijn van geschiedenis van de twintigste eeuw gebaseerd 

op diverse bronnen (onder andere de teksten die ze bij Leesdossier lezen). Deze kennis wordt schriftelijk 

getoetst aan het einde van de periode met gesloten en open vragen. Dit betekent dat ze de basis moeten 

kunnen reproduceren en erop kunnen reflecteren. 

 

2. Als tweede volgen ze een individueel verdiepingstraject waar ze zich specialiseren in het onderwerp van 

hun museumstuk. Die kennis verwerken ze in het museumstuk met diverse hulpmiddelen (bijschrift, 

audiotour, zelfgeschreven dagboekfragment, etc.). In de laatste week houden ze dan een open museum. 

Dit is hun gloriemoment: bezoekers uit hun eigen klas en uit andere groepen komen het museumstuk 

bewonderen en ontdekken zo dankzij hun bijdrage belangrijke momenten uit de desbetreffende periode. 

Hoe meer diverse invalshoeken ze als klas kunnen presenteren, hoe meer verrijkend de museumdag wordt 

voor het publiek.  

 

Het niveau van de eindopdracht bepaalt, samen met de schriftelijke toets, op welk level ze deze module 

afronden. De toets moet minimaal op Basis afgerond worden om de module af te ronden. Mocht een 

leerling de toets in eerste instantie niet halen, dan volgt er, gebaseerd op de onderwerpen waar ze de 

vragen niet goed voor hebben gemaakt, een remedie opdracht waar de leerling alsnog de kans krijgt om 

te bewijzen dat hij of zij de leerdoelen beheerst. 

  



 
 

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 46: Welvaartsverschillen 
 

Kunst en Cultuur 
Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk 
 
 

Kennis 
- De leerling kent de basis van de volgende 

tijdvakken: tijd van wereldoorlogen (1900 – 
1950), tijd van televisie en computer (1950 – 
heden). 

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

- De leerling kan met behulp van een 
museumstuk een belangrijke historische 
gebeurtenis of ontwikkeling toelichten en tot 
de verbeelding doen spreken bij bezoekers 

  
 

 

Vaardigheden algemeen 
De leerling leert: 
- Onderzoek doen 
- Samenwerken 
- Informatie verzamelen 
- 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 
 
 

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


 

  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. 
 

  
 

  



Lichamelijke opvoeding     Kernmodule 

Periode(s):         P1 

Niveau:               havo/vwo 

Ingangseisen:   Geen 

Docent(en):       Britt Haan, Andor Molter 

 
  

  

Inhoud en activiteiten  

In periode 1 van leerjaar 2 gaan de leerlingen aan de slag met ervaren, analyseren en verbeteren van 

steunsprongen, zwaaivormen en rotatievormen.  

 

Lesmateriaal  

-Aangereikte informatie (teksten, video’s etc) over onder andere zwaartepunt, draaisnelheid, 

zwaartekracht, versnelling en draai impuls. 

 

Evaluatie  

De beoordeling zal tweeledig zijn. Zo is er een motorisch deel waarbij je beoordeeld wordt op de 

uitvoering van bepaalde bewegingen en een theoretisch deel waarin je moet laten zien in hoeverre jij in 

staat bent om hetgeen wat je geleerd hebt over bewegingsanalyse toe te passen op jezelf en op andere 

leerlingen.  

 

 

Opmerkingen  

 

  

 

  



 

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. 

 

-eenvoudige regelende taken te 

vervullen die het mogelijk maken, 

zelfstandig en samen met andere 

leerlingen bewegingsactiviteiten te 

beoefenen.  

  

  

 

Modulespecifieke doelen  

-Het ervaren, analyseren en verbeteren van 

steunsprongen, zwaaivormen en rotatievormen. 

-Het maken van een videoanalyse 



 

Kennis  

-Kennis omtrent: zwaartepunt, draaisnelheid, 

zwaartekracht, versnelling en draai impuls. 

  

Attitudedoelen  

-Samen elkaar beter willen maken. 

-Een pro-actieve houding. 

 
  



Taal en Leesdossier Jaar 2 Periode 1     Verplichte module 

  

Periode(s):        1  

Niveau:              2             

Ingangseisen:  n.v.t.  

Docent(en): Monique Bettman, Monique van Schaik       

  

  

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 op het belevend leren lezen. 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. Hieraan gekoppeld werken de leerlingen ook aan opdrachten om hun Nederlandse 

taalvaardigheid te vergroten. 

 

Daarnaast is er in deze module ruimte om in (her)schrijfrondes te werken aan de (eind)opdrachten van 

de module Heelal. De leerlingen zullen worden begeleid op de gebieden feedback geven en ontvangen, 

vorm en taalverzorging. 

 

Lesmateriaal  

OBA-pas 

 

3 Nederlandse boeken naar keuze 

1 Engels boek naar keuze 

 

Evaluatie  

 

Tussenopdrachten voor feedforward (telt niet mee voor eindbeoordeling maar moeten minimaal op 

basis): 

 

2 verwerkingsopdrachten 

1 leesautobiografie 

 

Eindopdracht 

1 balansverslag 

 

Opmerkingen  

 

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. 

 

De leerling ontwikkelt een reflecterende leesmanier. 

 

De leerling kan zijn/haar persoonlijke ervaringen en 

waardeoordeel zorgvuldig formuleren en 

onderbouwen. 

 



Attitudedoelen  

 

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

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

   

    

 


