
 

  

 
  

       

 

 

Modulegids 

Leerjaar 2 , periode 3 
  



   

Naam module: De Fitste     module  

  

Periode(s):          2 

Niveau:              2 

Ingangseisen:  geen 

Docent(en):  Britt Haan, Sara Verheijen, Andor Molter 

  

  

Inhoud en activiteiten  

Deze module gaan we kijken hoe het zit met de fitness van de leerlingen in klas 2. Daarvoor is het 

ten eerste belangrijk dat we duidelijk krijgen wat fitheid inhoudt en wat daar allemaal mee 

samenhangt. Zodra wij dit onderzocht hebben gaan we in kaart brengen hoe wij fit kunnen worden 

(en blijven). Hiervoor gaan we werken aan onze conditie, snelheid, kracht en mobiliteit. We zullen 

meerdere bezoekjes gaan afleggen aan externe locaties. Zo gaan we langs bij een CrossFitbox om 

fitheidstests af te nemen en we gaan aan onze conditie werken in het Vondelpark.  

 

Iedere week krijg je een praktijkdeel (1,5 uur) en theoriedeel (1 uur). In het praktijkdeel gaan we 

met name werken aan onze fitheid, in het theoriedeel gaan jullie leren over fitheid.  

 

Tijdens de module worden een aantal onderwerpen belicht die veel invloed hebben op fitheid. Zo 

richten wij ons onder andere op: 

● Wat vind jij van fitheid? 

● Lifestyle en voeding: welke voeding is goed, waar moet een volwaardige maaltijd aan 

voldoen, wat eet je voor- en wat eet je na het sporten, zijn vragen waar we ons mee bezig 

gaan houden.  

● Sterker worden, sneller worden en een betere conditie krijgen 

● Zuurstof: hoe werkt het opnemen van zuurstof en hoe zit het met je longen?  

● Mindset: hoe ga je te werk als je fitter wilt worden? Wanneer presteer je beter en hoe kun je 

dit zelf beïnvloeden. 

● Rode bloedcellen (bloedsomloop, bloedgroepen) en witte bloedcellen: ziekteverwekkers en  

 

-Meten: om uiteindelijk te kunnen meten of je fitter bent geworden en hoeveel progressie je hebt 

doorgemaakt gaan we een zogeheten ‘baseline’ meting houden. Dit is een startmeting die we doen 

aan het begin van de module en wordt vergeleken met de uiteindelijke na-test. Het verschil tussen 

beide is de progressie die je hebt doorgemaakt. 

 

-Goalsetting: Als je fit bent en blijft heb je (afgezien van pech) een langer en gelukkiger leven. Om fit 

te worden moet je fit willen worden. Als je deze motivatie hebt is het zaak om goede doelen te 

stellen. Hoe je deze doelen stelt gaan we behandelen nadat we baseline meting hebben gedaan.  

 

-Training: om ergens beter in te worden moet je trainen. Binnen training oefen je een bepaalde 

vaardigheid. Door deze vaardigheid in veranderende situaties (meer herhalingen in dezelfde tijd, 

dezelfde afstand in kortere tijd, dezelfde herhaling met een oplopend gewicht etc.) te trainen boek 

je progressie. In deze module zal je zien dat door het geven van een steeds andere impuls je betere 

resultaten boekt.  

 



Lesmateriaal:  

- Teksten en beeldmateriaal over biologie. 

- Teksten en beeldmateriaal over sport en fitheid vanuit biologisch perspectief, sport filosofisch 

perspectief etc. 

- Modellen uit CrossFit Level 1 (trainingsguide) 

- Presentaties  

 

 

Evaluatie:  

- Vlog over fitheid verdeeld in verschillende episodes.  

  

Leerdoelen  

Kerndoelen: 

Sommige kerndoelen zullen in deze 

module centraal staan, ander 

kerndoelen zullen de revue passeren, 

maar niet een doel an sich zijn. De 

doelen die centraal staan zijn 

onderstreept.   

 

Nederlands: 

4) De leerling leert strategieën te 

gebruiken bij het verwerven van 

informatie uit gesproken en geschreven 

teksten.  

 

5) De leerling leert in schriftelijke en 

digitale bronnen informatie te zoeken, 

te ordenen en te beoordelen op waarde 

voor hemzelf en anderen. 

 

6) De leerling leert deel te nemen aan 

overleg, planning, discussie in een 

groep. 

 

7) De leerling leert een mondelinge 

presentatie te geven.   

   

Engels:  

14) De leerling leert in Engelstalige 

schriftelijke en digitale bronnen 

informatie te zoeken, te ordenen en te 

beoordelen op waarde voor hemzelf en 

anderen. 

 

Rekenen en wiskunde: 

Modulespecifieke doelen  

Kennis: 

- De leerling leert wat fitheid is en hoe er verschillend 

naar gekeken wordt door biologen, sportfilosofen, 

doktoren etc. 

-De leerling leert wat ervoor nodig is om fit te worden 

(en te blijven) 

-De leerling leert wat er in zijn/haar voeding zit en wat 

een mens aan voeding nodig heeft.  

-De leerling weet hoe spieren werken en groeien. 

 

Vaardigheden: 

-De leerling leert ingewonnen data om te zetten in 

schema’s en tabellen. 

-De leerling leert zichzelf realistische doelen te stellen. 

-De leerling leert een workout tactisch te benaderen.  

-De leerling leert voor zichzelf een gevarieerd 

voedingspatroon neer te zetten.  

-De leerling leert de beginselen van ‘weightlifting’. 

-De leerling leert de beginselen van ‘gymnastics’. 

-De leerling leert de beginselen van conditionele 

vormen. 

 

Attitude Doelen: 

-De leerling leert wat ‘goede’ lifestyle keuzes zijn. 

-De leerling leert wat doorzettingsvermogen is.  

-De leerling leert elkaar te stimuleren en te motiveren. 



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 metrieke stelsel, en leert rekenen 

met maten voor grootheden die 

gangbaar zijn in relevante toepassingen. 

 

Mens en natuur: 

34) De leerling leert hoofdzaken te 

begrijpen van bouw en functie van het 

menselijk lichaam, verbanden te leggen 

met het bevorderen van lichamelijke en 

psychische gezondheid, en daarin een 

eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

 

35) De leerling leert over zorg en leert 

zorgen voor zichzelf, anderen en zijn 

omgeving, en hoe hij de veiligheid van 

zichzelf en anderen in verschillende 

leefsituaties (wonen, leren, werken, 

uitgaan, verkeer) positief kan 

beïnvloeden. 

 

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 

gezondheid en welzijn kennen en 

ervaren. 

 

   

Formeel Denken 4     Kernmodule  

  

Periode(s):        1 

Niveau:         

Ingangseisen: Geen 

Docent(en):            Sacha (2A en 2B), Berry (2B) en Daan (2A) 

  

  

Inhoud en activiteiten: 

In deze module gaan we de omtrek en oppervlakte van wiskundige figuren berekenen. De leerlingen 

leren de stelling van Pythagoras en die gaan we toepassen in verschillende figuren. 

 

Leerdoelen: 

1. De leerling kent de oppervlakteformules van de vlakke figuren; rechthoek, driehoek, 

parallellogram, trapezium en cirkel. De leerling kan m.b.v. deze formules de oppervlakte 

berekenen van de vlakke figuren. 

2. De leerling kent de stelling van Pythagoras en kan deze gebruiken om één van de zijdes van 

een rechthoekige driehoek te berekenen. 

 

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 19, 20, 21, 26 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. 

 

26. De leerling leert te werken met 

platte en ruimtelijke vormen en 

structuren, leert daarvan afbeeldingen 

te maken en deze te interpreteren en 

leert met hun eigenschappen en 

afmetingen te rekenen en redeneren. 

 

Kennis  

- De leerling weet wat een hoogtelijn is. 

- De leerling kent de oppervlakteformule van een 

driehoek. 

- De leerling kent de oppervlakteformules van 

vierhoeken zoals parallellogram en trapezium. 

- De leerling kent de formules van de omtrek en 

oppervlakte van een cirkel. 

- De leerling weet dat de stelling van Pythagoras het 

verband geeft tussen de oppervlakten van de 

vierkanten op de zijden van een rechthoekige 

driehoek. 

 

Vakvaardigheden: 

- De leerling kan een hoogtelijn tekenen. 

- De leerling kan de oppervlakte berekenen van 

scherphoekige en stomphoekige driehoeken. 

- De leerling  kan de oppervlakte berekenen van 

vierhoeken zoals parallellogram en trapezium.  

- De leerling kan de omtrek en oppervlakte van een 

cirkel berekenen. 

- De leerling kan de stelling van Pythagoras gebruiken 

om een zijde van een rechthoekige driehoek te 

berekenen. 

 

 

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.  

 

 

  



Naam module Globalization, Poverty & Environment     Kernmodule  

  

Periode(s): 3         

Niveau: Jaar 2               

Ingangseisen:  

Geen 

 

Docent(en):     

Lisette Nijland en 

Monique van 

Schaik  

      

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

Leerlingen gaan zich verdiepen in maatschappelijk vraagstukken rondom (on)gelijkheid, 

ontwikkeling, globalisering en duurzaamheid.  We bekijken deze thema’s vanuit verschillende 

invalshoeken (geografisch, economisch, sociaal, politiek, milieu, institutioneel). Als kapstok 

gebruiken wij de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.  

 

De lessen worden gegeven in het Engels. Door bezig te zijn met de vakinhoud werken de leerlingen 

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 leerlingen maken een fotoreportage waarbij ze hun eigen leven vergelijken met dat van jongeren 

in andere delen van de wereld. Ze voeren landenstudies uit waarbij ze landen vergelijken op basis 

van sociaaleconomische, culturele, politieke, natuurlijke aspecten. Ze maken een video waarin ze 

aangeven hoe duurzame ontwikkeling bereikt kan worden en wat zij daar zelf aan gaan doen. Ook 

voeren de leerlingen een onderzoek uit naar de invloed van globalisering op hen zelf (bijvoorbeeld 

ten aanzien van kleding, spullen, toegang tot nieuws, vakantie), op Amsterdam, Nederland en de 

wereld. 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/ 

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


 

Evaluatie  

- Per thema is er een aantal eindproducten.  Deze worden beoordeeld op bais van een rubric 

waarbij het gaat om de kwaliteit van de producten (inhoud en vorm) en de manier van 

werken om tot het product te komen. 

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

digitale toetsen.  

 

 

Opmerkingen  

In periode 3 ligt de nadruk op globalisering en ongelijkheid en ontwikkeling. 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.  

 

   

 

   

    

  



Periode:        3 

Niveau:             A1+ 

Ingangseisen:   Spaans 2 

Docent(en):            Mevr. D. Bot & Dhr. P. Waegeneire 

Stagiairs:                         Mevr. Sandra Dropsie & Mevr. Isabel da Silva 

Pereira 

  

 

  

Inhoud en activiteiten 

 

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

van familie en school. De leerlingen leren de taal aan die ze nodig hebben om personen en schoolse 

situaties te beschrijven. In deze periode komen twee vaardigheden aan bod: kijk- en 

luistervaardigheid en spreekvaardigheid (presenteren). Per vaardigheid werken de leerlingen aan de 

volgende subdoelen:  

 

Luistervaardigheid (A1+):  

Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete 

omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.  

 

1. Ik kan tot mij gerichte vragen en opdrachten verstaan en korte, eenvoudige aanwijzingen 

opvolgen.  

2. Ik kan het onderwerp bepalen van een korte kijk- en luistertekst.  

 

Spreekvaardigheid (A1+/A2):  

 

1. Ik kan in simpele zinnen iets of iemand beschrijven.  

2. Ik kan in een serie korte zinnen informatie geven over mezelf en anderen.  

 

Lesmateriaal  

 

Het lesmateriaal bevindt zich in classroom en bestaat o.a. 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 8 vindt het assessment plaats. Dit is een praktische opdracht waarin de leerlingen 

kunnen aantonen op welk niveau ze de genoemde vaardigheden hebben behaald. In de 

deficiëntieweek vindt de herkansing / excellentie-opdracht plaats.  

3. De leerlingen beoordelen tijdens deze module ook met regelmaat hun eigen werk en dat van 

hun klasgenoten.  

 

 

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 14 

De leerling leert in Spaanstalige 

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 

Kennis  

- De leerling kan in veelvoorkomende situaties van het 

schoolse leven opdrachten en instructie van de 

docenten in het Spaans begrijpen.  

- De leerling kan over zichzelf of anderen of over 

voorwerpen uit de schoolse omgeving een presentatie 

geven.  

- De leerling breidt zijn woordenschat uit met behulp 

van aangeboden en zelf aangelegde woordenlijsten.  

 

 

Grammatica 

- De leerling herhaalt uit eerdere modules de 

werkwoordsvervoeging in de tegenwoordige 

tijd, en 

- Bouwt hierop verder met een introductie op de 

gebiedende wijs.  

- De leerling past het verschil tussen ser en estar 

toe.  

- De leerling gebruikt in zijn beschrijvingen 

bijvoeglijke naamwoorden.  

- De leerling gebruikt een aantal onregelmatige 

werkwoorden in tegenwoordige tijd.  

 

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 



te voeren om iets te kopen, inlichtingen 

te vragen en om hulp te vragen. 

 

 

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.  

 

Taal- en Leesdossier     Kernmodule  

  

Periode(s):         3 

Niveau:              2F/A2 

Ingangseisen:    

Docent(en):            Monique Bettman en Markus Beunk 

  

  



Inhoud en activiteiten  

In deze periode richten de leerlingen zich op het produceren van een kort verhaal. De focus zal 

daarbij liggen op de karakteristieken van het korte verhaal en op het plot. 

 

Daarnaast besteden we aandacht aan grammatica en spelling in het Nederlands en richten ons 

daarbij ook op de overeenkomsten en verschillen met het Engels en Spaans. 

 

Lesmateriaal  

Lesbrieven en aangeboden korte verhalen. 

 

Leesmateriaal 

Een bundel met korte verhalen in het Nederlands 

Een bundel met short stories in het Engels 

Elf beroemde korte verhalen via de site https://www.schrijfvis.nl/kort-verhaal/ 

 

Evaluatie  

Het korte verhaal zal in delen worden opgebouwd. Het verhaal moet minimaal 2000 woorden (vijf 

A4) lang zijn en mag maximaal 2400 woorden (zes A4) bevatten. Halverwege de periode, na vier 

weken, evalueren we het gekozen onderwerp, het hoofdpersonage en het plot. De vorderingen op 

spellings- en grammaticaal gebied worden ook gevolgd. 

 

Ter afsluiting van de module wordt het korte verhaal beoordeeld op lengte, opbouw, plot(wending), 

ontwikkeling van het hoofdpersonage, spelling en grammatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schrijfvis.nl/kort-verhaal/


 

 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

De getallen voor de genoemde 

kerndoelen zijn afkomstig uit de lijst 

met kerndoelen zoals die is opgesteld 

door het Ministerie van Onderwijs. 

 

Nederlands: 

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. 

 

Engels en Spaans: 

11. De leerling leert verder vertrouwd te 

raken met de klank van het Engels en 

Spaans door veel te luisteren naar 

gesproken en gezongen teksten. 

12. De leerling leert strategieën te 

gebruiken voor het uitbreiden van zijn 

Engelse en Spaanse woordenschat. 

13. De leerling leert strategieën te 

gebruiken bij het verwerven van 

informatie uit gesproken en 

geschreven Engels- en Spaanstalige 

teksten. 

14. De leerling leert in Engels- en 

Spaanstalige schriftelijke en digitale 

bronnen informatie te zoeken, te 

Kennis  

 

De leerlingen leren de kenmerken van een kort verhaal 

verder kennen. Ze raken vertrouwd met literaire 

termen zoals bijvoorbeeld plot, thematiek, story en 

ordening (ab ovo, in medias res, post rem). 

 

De leerlingen beheersen spelling en grammatica op 

niveau 2F (Nederlands) en A2 (moderne vreemde 

talen). 



ordenen en te beoordelen op waarde 

voor hemzelf en anderen. 

Attitudedoelen: 
Van de leerlingen wordt 

verwacht dat ze een open 
en onderzoekende 

houding hebben.  

 

 

   

    

  



Naam module Welvaart & Welzijn       

  

Periode(s):     P3     

Niveau:  2e klas              

Ingangseisen:  

Geen 

 

Docent(en):   

Barend Odijk en 

Monique van 

Schaik    

      

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

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.  We 

bestuderen de arbeidsmarkt, de goederen & dienstenmarkt en de geldmarkt. Leerlingen leren zich 

te verplaatsen in de verschillende spelers op deze markten: werknemers en werkgevers, 

consumenten en producenten,  geldverstrekkers en mensen die geld lenen.  

 

Leerlingen gaan actuele discussies over economische onderwerpen volgen en 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. 

Ook zullen leerlingen een begin maken met het denken over hoe economisch denken en handelen 

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 en een pen 

 

 

Evaluatie  

 

De leerlingen houden een portfolio bij met daarin de opdrachten die zij hebben gemaakt als bewijs 

dat zij de leerdoelen hebben behaald.  De kwaliteit van zowel de inhoud als de vorm van het 

portfolio wordt beoordeeld aan de hand van een rubric. 

 



 

Opmerkingen  

Leerlingen kunnen een excellentietraject volgen (start uiterlijk eind week 2). De leerling voert een 

onderzoek uit naar een economisch verschijnsel naar keuze. Leerlingen laten aan de hand van het 

eindproduct zien dat zij over onderzoeksvaardigheden, informatievaardigheden en 

redeneervaardigheden beschikken, hun fantasie kunnen gebruiken en economische begrippen 

kunnen toepassen in verschillende contexten. Het onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van 

een rubric.  

 

  

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.  

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.  

 

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. De leerling kan onderscheid maken tussen welvaart 

en welzijn. 

  



 

Vakvaardigheden 

- 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. 

 

   

    

 


