
 
  

       

 

 

Modulegids  

jaar 3, periode 1  
 

  



Naam module: Big History     Kernmodule  

  

Periode(s):         1-4 

Niveau:              3 H/V 

Ingangseisen:   Geen 

Docent(en):            Anna Tuenter, Rutger Gommers, Koen van Bemmelen 

  

Inhoud en activiteiten  

During the module Big History, students will journey through the 13.7 billion year history of the universe 

to understand and question big ideas about the origins of the universe, earth, life and mankind. Starting 

from the Big Bang, Big History will take students across 10 periods (units) of the history of the universe 

to study how the universe changed from a glowing hot soup of elementary particles to the staggeringly 

complex world that we have today. Along the way, students will get acquainted with all major disciplines 

of sciences - ranging from physics and biology to history and philosophy - to both dive deep into specific 

events in and to take a helicopter view over the history of the universe. 

 

Big History is a core module (kernmodule) that is taught in English. The module is spread out over four 

periods in a chronological fashion. In period 1, we plan to cover 

● Unit 1: What is Big History? 

● Unit 2: The Big Bang 

● Unit 3: Stars & elements 

 

Lesmateriaal  

Big History makes use of the (free) lesson materials developed by the Big History Project. In addition, the 

teachers will develop lesson materials of their own to suit the more in-depth, disciplinary approach to 

some events in the Big History timeline. 

 

Evaluatie  

Each unit is concluded with a unit assignment in which students demonstrate unit-specific knowledge 

and skills together with a summary of events. For example, students will design an infographic about 

evidence for the Big Bang as a wrap-up for unit 2. 

 

Additionally, throughout the year students will work on a course assignment called a Little Big History. 

This assignment includes a personal timeline of the history of the universe - stressing particular events 

that are of personal relevance to the student - and a research essay on the entire history of a particular 

object, encompassing a fixed number of units. 

 

Opmerkingen  

Please note that Big History is taught for the first time and is still under development. That means that 

specific content or assignments are still subject to change over the course of the year. 

   



 

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

Engels 

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. 

13. De leerling leert in Engelstalige 

schriftelijke en digitale bronnen 

informatie te zoeken, te ordenen en te 

beoordelen op waarde voor hemzelf en 

voor anderen. 

 

Mens en natuur 

29. De leerling leert kennis te verwerven 

over en inzicht te verkrijgen in 

sleutelbegrippen uit het gebied van de 

levende en niet-levende natuur, en leert 

deze sleutelbegrippen te verbinden met 

situaties in het dagelijks leven. 

 

32. De leerling leert te werken met 

theorieën en modellen door onderzoek 

te doen naar natuurkundige en 

scheikundige verschijnselen als 

elektriciteit, geluid, licht, beweging, 

energie en materie. 

Globaal 

● Students can globally describe the history of the 

universe following the 10 units of the Big History 

timeline 

● Students learn to describe the course of history 

using overarching concepts (e.g. complexity, 

Goldilocks conditions, …) 

● Students can describe the development of the 

early universe. 

● Students can describe the development of the 

universe during the early Stelliferous era 

 

Kennis 

● Students can explain and discuss the concept of 

‘expansion of space’ 

● Students can recall the symbols of the most 

common elements 

● Students can describe the process of star 

formation 

 

  



 

Vakvaardigheden 

● Students can characterize a wave using the 

following words: crest, through, period, 

frequency, wavelength 

● Students can describe visible light using the 

following words: photon, electromagnetic 

spectrum, frequency. 

● Students can visualize the Doppler effect for 

sound/light/the expanding universe. 

● Students can describe the structure of atoms by 

referring to elementary particles 

● Students can describe the structure of the 

periodic table by referring to the makeup of 

elements 

 

  

Attitudedoelen  

● Students learn to dissect claims about knowledge using claim testers (intuition, authority, 

evidence and logic) 

● Students learn to appreciate the duration of periods in the history of the universe in 

relation to one another 

● Students learn to identify the personal significance of historical events 

   

    

  



Formeel Denken 7     Kernmodule  

  

Periode(s):        1 

Niveau:         

Ingangseisen: Formeel Denken 6 

Docent(en):            Sacha, Margot en Berry 

  

  

Inhoud en activiteiten: 

In Formeel Denken 7 werken we aan wiskundige vaardigheden die in de bovenbouw belangrijk zijn, zoals 

herleiden, vergelijkingen oplossen en berekeningen maken in vlakke figuren. De leerlingen leren op 

gestructureerde wijze deze vaardigheden uit te werken. Per leerdoel zal er lesmateriaal beschikbaar zijn. 

We geven de leerlingen directe instructie en er zijn diverse momenten waarop formatief gemeten wordt 

wat de voortgang is, zodat leerlingen hun leerroute kunnen bepalen. 

 

Leerdoelen: 

1. De leerling kan lineaire en kwadratische vergelijkingen oplossen. 

2. De leerling kan verschuivingen van grafieken weergeven en aflezen in de formule van de grafiek. 

3. De leerling kan ongelijkheden grafisch oplossen. 

4. De leerling kan de goniometrische verhoudingen gebruiken om hoeken en zijden in rechthoekige 

driehoeken 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 

 

Evaluatie  

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

Uiteindelijk zal er per leerdoel een schriftelijke toets zijn om te bepalen of aan de beoordelingscriteria is 

voldaan en op welk niveau. De leerlingen krijgen een rubric, waarin omschreven staat waar de leerling 

aan moet voldoen. 

  



 

Leerdoelen  

Kerndoelen Modulespecifieke doelen  

19. De leerling leert passende 

wiskundetaal te gebruiken voor het 

ordenen van het eigen denken en voor 

uitleg aan anderen en leert de 

wiskundetaal van anderen te begrijpen. 

20. De leerling leert alleen en in 

samenwerking met anderen in 

praktische situaties wiskunde te 

herkennen en te gebruiken om 

problemen op te lossen. 

21. De leerling leert een wiskundige 

argumentatie op te zetten en te 

onderscheiden van meningen en 

beweringen en leert daarbij met respect 

voor ieders denkwijze wiskundige 

kritiek te geven en te krijgen. 

25. De leerling leert informele notaties, 

schematische voorstellingen, tabellen, 

grafieken en formules te gebruiken om 

greep te krijgen op verbanden tussen 

grootheden en variabelen. 

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… 

- kent diverse methodieken om een kwadratische 

vergelijking op te lossen. 

- kent de rekenregels van het herleiden. 

- weet het verschil tussen een vergelijking en een 

ongelijkheid. 

- kent de verschillende notatie vormen van 

kwadratische formules. 

- kent de formules van de goniometrische 

verhoudingen 

 

Vakvaardigheden: 

De leerling…. 

- kan een lineaire vergelijking oplossen. 
- kan een kwadratische vergelijking oplossen. 
- kan een bewering met letters herleiden. 
- kan een ongelijkheid grafisch oplossen. 
- kan aan de vorm van een kwadratische formule 

snijpunten en toppen aflezen. 
- kan een formule herschrijven na een 

verschuiving van de grafiek. 
- kan m.b.v. de goniometrische verhoudingen 

hoeken en zijden berekenen in rechthoekige 
driehoeken. 

 

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.  

 

   

    

  



Spaans 4     Kernmodule/keuzemodule  

  

Periode(s):        1 

Niveau:             A1+ - A2 

Ingangseisen:   Spaans 3 

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

  

  

Inhoud en activiteiten 

 

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

school. De leerling leert de taal aan die ze vaak in schoolse situaties tegenkomen. 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 44 vindt de assessment plaats. Dit is een praktische opdracht waarin de leerlingen 

kunnen aantonen op welk niveau ze de genoemde vaardigheden hebben behaald. In week 45 

vindt de herkansing / excellentie-opdracht plaats.  

3. De leerlingen beoordelen tijdens deze module ook met regelmaat het werk 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 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. 

 

 

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 
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 Jaar 3 Periode 1     Verplichte module 

  

Periode(s):        1  

Niveau:             3             

Ingangseisen:  n.v.t.  

Docent(en): Irma Wondergem, Paul Grijzenhout       

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

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

De nadruk ligt in deze module bij het reflecterend 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 worden er in deze module teksten gelezen gewerkt aan de (eind)opdrachten van de module 

Big History en Nieuwe & nieuwste geschiedenis. De leerlingen zullen worden begeleid op de gebieden 

vorm en taalverzorging. Extra aandacht zal deze periode worden besteed aan spelling en technisch lezen. 

 

Lesmateriaal  

OBA-pas 

 

3 Nederlandse boeken naar keuze 

1 Engels boek naar keuze 

 

Evaluatie  

 

2 verwerkingsopdrachten 

1 leesautobiografie 

 

Eindopdracht: 

 

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 

De leerling zet de eerste stap richting volwassenenliteratuur 

   

    

 


