
 

  

 
  

       

 

 

 Modulegids  

jaar 2, periode 3 

  



   

Naam module: Cambridge English B1.2     Kernmodule  

  

Periode(s):       3 

Niveau:  B1/B2 

Ingangseisen:  Cambridge English B1 

Docent(en):            Paul Grijzenhout, Robbert Bleij   

  

  

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 
 
Waar mogelijk wordt de koppeling gemaakt met de overige modules zodat de aangeboden en op te 
leveren teksten ook inhoudelijk relevant zijn voor de leerling. 
 
Het doel is dat alle leerlingen aan het einde van de module het Engels op niveau B1/B2 van het Europees 
Referentiekader beheersen: 
 

 

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die 

regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties 

die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een 

eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang 

zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en 

ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. 

 

 

Lesmateriaal  

Websites 
Cambridge PET + FCE handbook 
Novels (OBA) 
 

Evaluatie  

Tijdens de module zullen alle leerlingen een oud Cambridge English: PET examen afleggen, dit is een 
examen dat toetst op niveau B1. Voor leerlingen die al verder gevorderd zijn zal de mogelijkheid bestaan 
om het (oude) examen Cambridge English: First (FCE) op niveau B2 af te leggen.    
 

Opmerkingen  

Bij deze module zal de nadruk liggen op formele producten. 

 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  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 
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. 
 

Kennis 
-  Woordenschat, gebaseerd op Cambridge PET 
-  Grammatica: op niveau B1 
 
 



 

Vakvaardigheden 

 

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; Formules en vergelijkingen  Kernmodule  

  

Periode(s):        3  

Niveau:             vwo   

Ingangseisen:  -  

Docent(en):      Sacha en Sara       

  

  

Inhoud en activiteiten  

De module begint met een voorkennis test, hier wordt bekeken wat de reeds aanwezige kennis is van de 

leerlingen over het onderwerp van deze module. 

Vervolgens behandelen we lineaire en kwadratische formules. Vanuit de formules maken we de overstap 

naar vergelijkingen, waarbij we eerst oefenen met de vaardigheid van lineaire en kwadratische 

vergelijkingen oplossen. Daarna wordt de link gelegd met het berekenen van snijpunten van grafieken 

met elkaar en met de x-as en y-as. De leerlingen die gevorderd of expert willen doen, gaan vanuit 

omschrijvingen zelf vergelijkingen opstellen en oplossen. 

 

Lesmateriaal  

A4 schrift met hokjes van 1 x 1 cm. 

Pen, potlood, gum. 

Rekenmachine (Casio of Texas Instruments) 

 

Evaluatie  

De module zal afgesloten worden met een schriftelijke toets. Tussentijds zullen er diverse meetmomenten 

plaatsvinden. 

 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  

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. 

 

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 kan van een lineaire formule een 

grafiek tekenen, en van een lineaire grafiek een 

formule opstellen. Van een kwadratische formule 

kan de leerling een grafiek tekenen. 

- De leerling kan een lineaire vergelijking oplossen 

m.b.v. de balansmethode. 

- De leerling kan een kwadratische vergelijking 

oplossen m.b.v. de som-product methode. 

- De leerling begrijpt wat je berekent als je een 

vergelijking oplost. 

- De leerling kan vanuit een vraagstuk zelf een 

vergelijking opstellen en een oplossing 

berekenen (gevorderd en expert) 

 

 

 

 

 



 

Kennis  

- Wat is een lineaire formule en grafiek. 

- Wat is een kwadratische formule en grafiek. 

- Wat is een vergelijking. 

 

Vakvaardigheden 

- Punten berekenen m.b.v. een formule. 

- Grafieken tekenen a.d.h.v een formule. 

- Lineaire formule opstellen a.d.h.v. een grafiek. 

- Lineaire en kwadratische vergelijkingen 

oplossen. 

 

  

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 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. 

 

   

    

  



Naam module Globalization, Poverty & Environment     Kernmodule  

  

Periode(s):        3  

Niveau:      1          

Ingangseisen:  Geen  

Docent(en):      Robbert Bleij, Sara Verheijen, Paula van Wolfswinkel, 

Monique Bettman en Monique van Schaik   

      

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

 

Leerlingen gaan zich verdiepen in vraagstukken die te maken hebben met sociale geografie, 

internationale economie en wereldburgerschap.  In de module gebeurt het doceren van de vakinhoud en 

van een vreemde taal tegelijkertijd. De leerlingen werken aan het vergroten van hun Engelse 

taalvaardigheid op het gebied van lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. De 

leerlingen vergroten hun woordenschat en vergroten al doende ook hun kennis van Engelse grammatica.   

 

De inhoud van de module heeft te maken met aspecten van arm en rijk en verschillende invalshoeken van 

globalisering (o.a. geschiedenis, economische, politieke en sociale dimensies, gevolgen voor 

ontwikkelingslanden). De leerlingen voeren een aantal eenvoudige landenstudies uit waarbij ze een aantal 

rijke en arme landen vergelijken op basis van sociaaleconomische, culturele, politieke, natuurlijke 

aspecten. Voor één land doen de leerlingen onderzoek naar het meest urgente probleem dat daar speelt. 

Zij koppelen dit vraagstuk aan een van de 17 Global Goals for Sustainable Development. In een 

geschreven en voorgedragen Manifest benoemen zij oplossingen en acties die zij zelf kunnen uitvoeren 

om het probleem aan te pakken. Daarnaast maken zij een fotoreportage waarbij zij hun leven vergelijken 

met dat van jongeren in andere delen van de wereld. Tot slot onderzoeken de leerlingen welke invloed 

globalisering heeft op hen zelf (bijvoorbeeld ten aanzien van kleding, spullen, toegang tot nieuws, 

vakantie), op Amsterdam, Nederland en de wereld. Zij laten de resultaten van hun onderzoek zien in een 

video. Ook maken de leerlingen opdrachten en formatieve en summatieve toetsen om inzicht te krijgen in 

opgedane kennis en begrip van aardrijkskundige en economische begrippen.  

 

  

Lesmateriaal  

- Laptop of chromebook met oortjes 

- Ringband met twee ringen, papier en pen 

- Bosatlas (op school aanwezig) 

- The Geo Guide (op school aanwezig) 

- Artikelen uit diverse internationale media 

- Documentaires (via google classroom) 

- http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

- https://www.gapminder.org/dollar-street/ 

 

 

Evaluatie  

- Diverse producten zoals de vergelijkende landenstudie, een manifest, een fotoreportage en een 

video zullen aan de hand van rubrics worden beoordeeld. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de 

producten en de manier van werken om tot het product te komen. 

- Opdrachten die tijdens de les worden uitgevoerd worden beoordeeld aan de hand van een rubric. 

- Kennis van aardrijkskundige en economische begrippen wordt getoetst door middel van digitale 

toetsen.  

 

Opmerkingen  

 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://www.gapminder.org/dollar-street/about?lang=en


In periode 3 ligt de nadruk op globalisering en armoede. In periode 4 zal de nadruk komen te liggen op 

globalisering en milieu.   

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

Geschiedenis/Aardrijkskunde 

36. Meningsvorming 

38. Vorming van eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en 

de wereld om verschijnselen en 

ontwikkelingen in hun omgeving te 

plaatsen.  

39. Onderzoek naar maatschappelijk 

actueel thema uitvoeren en presenteren  

40. Omgaan met historische bronnen.  

41. Omgaan met atlas en kaarten  

42. In eigen ervaringen en in eigen 

omgeving effecten herkennen van 

keuzes op het gebied van werk en zorg, 

wonen en recreëren, consumeren en 

budgetteren, verkeer en milieu.  

46. Inzicht in verdeling van welvaart en 

armoede over de wereld en betekenis 

daarvan voor bevolking en milieu, en 

relaties te leggen met het (eigen) leven 

in Nederland.  

47. Inzicht in oorlog, vrede, 

mensenrechten en internationale 

samenwerking.  

 

Kennis  

 

Kern Burgerschap 

De leerling is zich bewust van zijn/haar rol in de 

omgeving en in de wereld. De leerling denkt kritisch na 

over de samenleving nu en in de toekomst.  

 

Kern Duurzaamheid  

De leerling is zich bewust van het gebruik van de 

aarde door de mens en heeft inzicht in de gevolgen 

daarvan.  

 

Kern Bevolking en ruimte 

De leerling kan de ruimtelijke spreiding en ontwikkeling 

van de bevolking op aarde inzichtelijk maken.  

 

Kern Globalisering 

De leerling kan het proces van internationaler worden 

van betrekking tussen gebieden en de 

schaalvergroting in de economie inzichtelijk maken.  

 

Kern Arm en rijk 

De leerling kan relaties tussen gebieden in de context 

plaatsen van verschillen in welvaart en welzijn.  

 

Kern Welvaart en groei 

De leerling heeft inzicht in de oorzaken op lokaal, 

nationaal en mondiaal niveau van economische groei  

 

Kern internationale handel  

De leerling heeft inzicht in internationale handel 

 

Topografie 

Studie van ligging en de namen van plaatsen, rivieren, 

landen in de wereld 



 

Algemene vaardigheden 

- Rekenvaardigheden 

- Redeneervaardigheden 

- Informatievaardigheid 

- Onderzoeksvaardigheid  

- Presentatievaardigheid 

 

Vakvaardigheden 

- Door middel van aardrijkskundige vragen 

aardrijkskundige verschijnselen en gebieden 

onderzoeken 

- Door middel van aardrijkskundige werkwijzen 

(zoals gebieden en verschijnselen indelen, in 

ruimte en tijd vergelijken, vanuit verschillende 

perspectieven bekijken, vanuit verschillende 

schaalniveaus bekijken) antwoorden vinden op 

aardrijkskundige vragen 

- Met behulp van aardrijkskundige hulpmiddelen 

(zoals kaarten, digitale atlassen) en onderzoek 

aardrijkskundige werkwijzen ondersteunen.  

 

Attitudedoelen  

 

- De leerling wil zich inzetten voor een maatschappelijk nut. 

- De leerling voelt zich veilig om in de Engelse taal te communiceren. 

- De leerling ziet het maken van fouten 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 process.  

- De leerling laat een nieuwsgierige en onderzoekende houding zien.  

 

   

    

  



Leesdossier 2.3     Kernmodule  

  

Periode(s):         3 

Niveau:              2 

Ingangseisen:   Cambridge A2 

Docent(en):            P. Grijzenhout,  M. Bettman, R. Bleij  

  

  

Inhoud en activiteiten  

Tijdens deze module werken de leerlingen aan het verbeteren van hun leesvaardigheid en te reflecteren 
op de door hun gelezen literatuur. Dit zal zowel individueel als in een Literary Circle gebeuren waarbij ze 
in vooraf verdeelde rollen naar hun boek moeten kijken.  
 
Tijdens deze module zullen leerlingen ook de ruimte hebben om eventuele kleine achterstanden bij 
opdrachten van andere modules weg te werken. 
 
Lesmateriaal 

Literatuur in de OBA. De leerling leest minimaal 4 boeken, waarvan 1 Engels en 1 Spaans. 
 

Evaluatie  

Tijdens de module zullen de leerlingen opdrachten moeten maken en inleveren over de door hun gelezen 
boeken. Op in Classroom aangekondigde deadlines zullen leerlingen een product moeten inleveren over 
de gelezen boeken. De uitzondering hierop is het boek dat gelezen wordt in de Literary Circle, hierbij zal 
vooral op het proces  worden beoordeeld. 
 
 

Opmerkingen  

 

 

Leerdoelen 

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen 

1. De leerling leert een mondelinge presentatie te 
geven. 
 
2. De leerling leert verhalen, gedichten en 
informatieve teksten te lezen die aan zijn 
belangstelling tegemoet komen en zijn 
belevingswereld uitbreiden. 
 
3. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, 
luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te 
bereiden en 
uit te voeren. 
 
4.. 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. 

De leerling krijgt inzicht in het brede aanbod 
aan literatuur binnen de OBA 

 

De leerling leert te reflecteren op zijn of haar 
eigen leessmaak.  

De leerling maakt kennis met diverse genres en 
kan de belangrijkste elementen van deze genres 
duiden. 
 
 
 

Attitudedoelen 
- De leerling kan zijn of haar leeservaring en interpretatie delen met anderen. 
- De leerling staat open voor de interpretaties die afwijken van die van hem/haarzelf. 

 

 

 



Naam module: Sportspelen      

  

Periode(s):         3 

   

  

Docent(en):            Andor Molter 

  

  

Inhoud en activiteiten  

Deze periode gaan we ons oriënteren op verschillende sportspelen. In lessenreeksen gaan we 

verschillende sportspelen behandelen waarbij we aan de slag gaan met technieken en tactieken en we 

gaan leren hoe we verschillende sportspelen volgens de juiste spelregels moeten spelen.  

 

Lesmateriaal  

-Repertoire opbouw verschillende sportspelen 

-Spelregels van verschillende sportspelen 

 

Evaluatie  

-Aantonen beheersing technieken, tactieken en spelregels van een aantal (door jou gekozen) sportspelen.  

  

 

Leerdoelen  

Kerndoelen  

Bewegen en sport:    

53) 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. 

 

54) De leerling leert door middel van 

uitdagende bewegingssituaties zijn 

bewegingsrepertoire uit te breiden. 

 

55) De leerling leert de hoofdbeginselen 

van de bewegingsactiviteiten op eigen 

niveau toe te passen. 

 

56) De leerling leert tijdens 

bewegingsactiviteiten sportief te zijn, 

rekening te houden met de 

mogelijkheden en voorkeuren van 

anderen, en respect en zorg te hebben 

voor elkaar. 

 

58) De leerling leert door deel te nemen 

aan praktische bewegingsactiviteiten de 

waarde van het bewegen voor 

Modulespecifieke doelen  

21e eeuwse vaardigheden:  

-Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel 

en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. 

-Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen 

en ontvangen van een boodschap. 

-Probleemoplossen: het vermogen om een probleem te 

(h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem 

op te lossen. 

-Zelfregulering: het kunnen realiseren van doelgericht 

en passend gedrag. 

 

Technieken: 

Basketbal: dribbelen, passing, setshot, lay-up, jumpshot 

etc. 

Voetbal: dribbelen, passen, aannemen,  kaatsen, 

schijnbewegingen, etc. 

Volleybal: :bovenhandse pass, onderhandse pass, 

verplaatsen etc. 

Hockey: dribbelen, drijven, push, slag etc. 

 

 

Overige: 

-Leren omgaan met winst en verlies. 

-Sportiviteit 

-Gezamenlijk een prestatie neerzetten. 

-Elkaar leren vertrouwen en bouwen op elkaar. 

-Transfer tussen verschillende sportspelen in 

technieken, tactieken en strategieën.  

 

 



gezondheid en welzijn kennen en 

ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis  

-Kennis van de spelregels van verschillende 

sportspelen 

-Kennis van tactieken van verschillende sportspelen en 

inzicht in wanneer welke toe te passen.  

-Kennis van speelsystemen van verschillende 

sportspelen 

   

 

  



Spaans 3    Kernmodule/keuzemodule  

  

Periode(s):  3        

Niveau: A1+ - A2         

Ingangseisen:   Spaans 2 

Docent(en):       Mv. Bot, Dhr. van Daalen, Dhr. Molter  

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

In deze module leren de leerlingen over de Spaanse taal en cultuur. De module staat in het thema van de 

aanstaande zomervakantie. De leerling bereid een reis voor naar één van de Spaanstalige landen, en 

verdiept zich in wat er op de plek van bestemming te zien en te doen is. In deze periode komen drie 

vaardigheden aan bod: gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Per vaardigheid 

werken de leerlingen aan de volgende subdoelen:  

 

Gespreksvaardigheid (A1):  

1. Ik kan de tijd aangeven.  

2. Ik kan vragen naar de naam en het adres van een hotel of restaurant.  

3. Ik kan vertellen wat ik ga doen/welke plaatsen ik ga bezoeken tijdens mijn vakantie.  

 

Schrijfvaardigheid (A1):  

1. Ik kan datum, tijd en plaats noteren van een afspraak, activiteit of uitstapje. 

2. Ik kan een eenvoudig "to do-lijstje" opstellen.  

3. Ik kan een bericht plaatsen op een digitaal prikbord zoals Facebook, Twitter, groepsapp.  

 

Leesvaardigheid (A2):  

1. Ik kan in een toeristische folder een activiteit of bezienswaardigheid uitzoeken voor een dagje uit. 

2. Ik kan online voorbeelden van het gebruik van een woord of uitdrukking opzoeken.  

3. Ik kan eenvoudige advertenties lezen voor een voorstelling, evenement, excursie.  

 

 

Lesmateriaal  

 

Het lesmateriaal bevindt zich in classroom en bestaat uit woordenlijsten, oefenmateriaal en oefeningen 

waarmee leerlingen de grammaticale structuren leren die ze nodig hebben om dit doel te behalen. 

Leerlingen kunnen de opbouw volgen zoals die in de lessen wordt aangehouden of ervoor kiezen om de 

vaardigheden in een andere volgorde of in een ander tempo te behalen.    

 

 

 

 

 

 

Evaluatie  

 

1. Gedurende de periode worden deelopdrachten formatief nagekeken en wordt er feedback 

gegeven op de voortgang van de leerlingen.  

2. In week 15 vindt de module presentatie plaats. In deze week krijgen de leerlingen opdrachten 

waarmee ze kunnen bewijzen dat ze de doelen van de module behaald hebben.  

 

 

 

Opmerkingen  

 

  



Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

Kerndoel 11 

De leerling leert vertrouwd te raken met 

de klank van het Spaans door veel te 

luisteren naar gesproken en gezongen 

teksten. 

 

Kerndoel 12 

De leerling leert strategieën te gebruiken 

voor het uitbreiden van zijn Spaanse 

woordenschat. 

 

Kerndoel 13 

De leerling leert strategieën te gebruiken 

bij het verwerven van informatie uit 

gesproken en geschreven Spaanstalige 

teksten. 

 

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 

Spaans te onderhouden via e-mail, brief 

en chatten. 

Kennis  

- De leerling weet waar in de wereld Spaans 

gesproken wordt. 

- De leerling breidt zijn woordenschat uit met behulp 

van aangeboden en zelf aangelegde woordenlijsten.  

- De leerling kent de getallen in het Spaans.  

 

Grammatica 

- De leerling kent/beheerst het verschijnsel 

congruentie tussen de werkwoordsvorm en het 

onderwerp van een zin.  

- De leerling kent de 1e 2e en 3e  (ook 3e mv) 

persoonsvorm van de 16 meest frequente 

werkwoorden in het Spaans, in de t.t. en in de 

v.t. 

 

Vaardigheden  

- De leerling kan klokkijken en zeggen hoe laat 

een gebeurtenis begint of eindigt.  

- De leerling kan eenvoudige informatie 
uitwisselen in het Spaans.  

- De leerling kan zeer korte en eenvoudige 
notities maken.  

- De leerling kan specifieke informatie vinden en 
begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal.  

- De leerling kan eenvoudige advertenties lezen.  
 

Attitudedoelen  

- De leerling voelt zich veilig om in de Spaanse taal te communiceren; 

- De leerling is betrokken en is bereid de Spaanse taal in de klas te gebruiken; 

- De leerling heeft een onderzoekende houding; 

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

taalvaardigheid; 

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

- De leerling plant en organiseert zijn werk zelfstandig en maakt daarin verantwoorde keuzes.  

 

   

    

  



Naam module Welvaart & Welzijn     Verplichte module  

  

Periode(s):        3  

Niveau:      1          

Ingangseisen:  Geen  

Docent(en):      Wiebe Sabelis, Monique van Schaik       

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

Leerlingen maken kennis met basisbegrippen van de economie. Leerlingen leren een aantal economische 

principes begrijpen die inzicht geven in hoe mensen beslissingen nemen, hoe mensen met elkaar omgaan 

en hoe de economie in zijn geheel werkt. In economische situaties leren leerlingen zich te verplaatsen in 

de verschillende spelers: kopers en verkopers, geldverstrekkers en mensen die geld lenen, bedrijven en 

werknemers, consumenten en producenten.  

Leerlingen gaan actuele discussies over economische onderwerpen volgen, gaan met elkaar in gesprek 

over economie. Hierbij leren ze niet alleen te vertellen hoe het zit maar leren zij ook een eigen standpunt 

te bepalen en om dit helder op te schrijven en uit te leggen aan medeleerlingen. Leerlingen gaan zich 

verdiepen in de keuzes die de overheid maakt en stellen op basis daarvan een stemadvies op voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

Ook zullen leerlingen een begin maken met het denken over hoe economie kan bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke problemen zoals ongelijkheid, armoede en klimaatverandering. De inhoud 

van de module Welvaart & Welzijn is daarbij ondersteunend/aanvullend aan de inhoud van de kernmodule 

Globalization, Poverty and Environment van periode 3 en 4.  

 

Lesmateriaal  

- Lesmateriaal (zoals artikelen uit diverse media, theorie en opdrachten) wordt gedeeld in google 

classroom 

- Een laptop of chromebook met oortjes 

- Een ringband met twee ringen, papier en pen.   

 

 

Evaluatie  

1. Leerlingen voeren iedere les een aantal opdrachten uit. De kwaliteit en het proces wordt 

beoordeeld aan de hand van een rubric. 

2. Leerlingen maken een aantal formatieve en summatieve toetsen waarin kennis van economische 

begrippen wordt getoetst. 

3. Leerlingen laten aan de hand van een essay zien dat zij onderzoeksvaardigheden, 

informatievaardigheden en redeneervaardigheden beheersen, hun fantasie kunnen gebruiken en 

economische begrippen kunnen toepassen in verschillende contexten. In het essay geeft de 

leerling een economische verklaring voor een maatschappelijk verschijnsel. Onderdelen van het 

essay zijn: een motivering van de onderwerpkeuze, de uitwerking van de probleemstelling, de 

manier van informatieverwerving, conclusies en aanbevelingen (om het probleem op te lossen) en 

bronvermelding. Het essay wordt beoordeeld aan de hand van een rubric.  

4. Leerlingen laten door een stemadvies te geven voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 

maart 2018 zien dat zij inzicht hebben in gevolgen van de keuzes die politieke partijen maken voor 

henzelf, hun ouders en de toekomst van Amsterdam. De kwaliteit van het stemadvies wordt 

beoordeeld op basis van een rubric. 

5. Leerlingen presenteren een nieuwsitem waarin ze uitleggen wat de inhoud met economie te 

maken heeft en uitleggen welke economische begrippen en principes eraan gekoppeld kunnen 

worden. De presentatie wordt beoordeeld door peers aan de hand van een rubric.  

 

 

Opmerkingen  

 

  



Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

VO onderbouw 

36. Meningsvorming 

38. Vorming van eigentijds beeld van de 

eigen omgeving, Nederland, Europa en 

de wereld om verschijnselen en 

ontwikkelingen in hun omgeving te 

plaatsen.  

39. Onderzoek naar maatschappelijk 

actueel thema uitvoeren en presenteren  

42. In eigen ervaringen en in eigen 

omgeving effecten herkennen van 

keuzes op het gebied van werk en zorg, 

wonen en recreëren, consumeren en 

budgetteren, verkeer en milieu.  

44. De leerling leert op hoofdlijnen hoe 

het Nederlandse politieke bestel als 

democratie functioneert en leert zien 

hoe mensen op verschillende manieren 

bij politieke processen betrokken 

kunnen zijn.  

45. De leerling leert de betekenis van 

Europese samenwerking en de 

Europese Unie te begrijpen voor 

zichzelf, Nederland en de wereld.  

46. Inzicht in verdeling van welvaart en 

armoede over de wereld en betekenis 

daarvan voor bevolking en milieu, en 

relaties te leggen met het (eigen) leven 

in Nederland.  

47. Inzicht in oorlog, vrede, 

mensenrechten en internationale 

samenwerking.  

  

 

Kennis  

 

 1. De leerling  kan uitleggen dat beperkte middelen 

dwingen tot het maken van keuzes.  

2. De leerling begrijpt dat ruil arbeidsdeling mogelijk 

maakt en dat geld het ruilproces soepeler laat 

verlopen. 

3. De leerling kan uitleggen dat de keuzes worden 

gecoördineerd via de markt en dat dit leidt tot 

prijsvorming. 

4. De leerling heeft  inzicht in het gegeven dat ruil niet 

alleen op één moment in de tijd plaatsvindt maar ook 

over de tijd.  

5. De leerling begrijpt dat samenwerken en 

onderhandelen meer oplevert voor partijen (dan te 

vertrouwen op het nastreven van eigenbelang). 

6. Je kan uitleggen dat gezinnen en ondernemingen 

informatie verzamelen ten einde onzekerheid te 

verkleinen. 



 

Vakvaardigheden 

 

Algemene vaardigheden 

- Rekenvaardigheden 

- Redeneervaardigheden 

- Informatievaardigheid 

- Onderzoeksvaardigheid  

- Presentatievaardigheid 

Attitudedoelen  

- De leerling heeft een onderzoekende, nieuwsgierige houding. 

- De leerling durft kritisch te kijken naar eigen gedrag en werk. 

- De leerling ziet het maken van fouten als leermoment. 

 

 

   

    

 


