
LEERJAAR 1 KGT-KLASSEN

1A 1B 1C

toets lesuren lesstof opmerking 

NE

1

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf 

Woordenschat, paragraaf Grammatica 

zinsdelen en woordsoorten en paragraaf 

Spelling. Leren: groene theoriestukjes op 

blz. 83, 97, 102, 104, 106, 107 en 108. *

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 

ook goed beheerst: groene theoriestukjes op blz. 8, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 

45, 58, 63, 65, 67 en 69. Alle theorie die op deze bladzijden wordt behandeld 

komt namelijk in hoofdstuk 3 terug.

EN 1 leestoets *

DU 1 leren bladzijde 40 t/m 43 in het tekstboek *

WI 1 hoofdstuk 3 Meenemen: pen, potlood, gum, geometrische driehoek en rekenmachine



LEERJAAR 1 BK-KLASSEN

1D 1E 1F

toets lesuren lesstof opmerkingen

NE

1

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf 

Woordenschat, paragraaf Grammatica en 

spelling. Leren: groene theoriestukjes op 

blz. 84, 97, 103, 104 en 105.

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 

ook goed beheerst: groene theoriestukjes op blz. 7, 22, 27, 29, 46, 58, 64 en 

66. Alle theorie die op deze bladzijden wordt behandeld komt namelijk in 

hoofdstuk 3 terug.

DU 1 Blz. 40 t/m 43 van het tekstboek leren. *

WI 1 hoofdstuk 3 Meenemen: pen, potlood, gum, geometrische driehoek en rekenmachine.

M&M

1

hoofdstuk 3 landschappen in Afrika, 

Paragraaf 1 t/m 4 op blz. 40 t/m 45 leren 

+ bijbehorende begrippen op blz. 52+53, 

lesdoelen en aantekeningen uit de les 

* 

  



LEERJAAR 2 KGT-KLASSEN

2A 2B 2C 2D

toets lesuren lesstof opmerkingen 

NE

1

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf 

Woordenschat, paragraaf Grammatica 

zinsdelen en woordsoorten en paragraaf 

Spelling. Leren: groene theoriestukjes op 

blz. 87, 103, 109, 111, 113 en 114

Zorg ervoor dat je de volgende groene 

theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 ook goed 

beheerst: groene theoriestukjes op blz. 7, 23, 

29, 31, 33, 35, 47, 63, 69, 70, 71, 73, 74. Alle 

theorie die op deze bladzijden wordt 

behandeld komt namelijk in hoofdstuk 3 terug.

EN 1 leestoets *

DU 1 Blz. 114 t/m 119 van het tekstboek leren. *

WI 1 hoofdstuk 3 

Meenemen: pen, potlood, gum, geometrische 

driehoek en rekenmachine.



LEERJAAR 2 BK-KLASSEN

2E 2F 2G

toets lesuren lesstof opmerkingen 

NE

1

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf 

Woordenschat, paragraaf Grammatica en spelling. 

Leren: groene theoriestukjes op blz. 87, 88, 103, 

109, 110.

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes 

van hoofdstuk 1 en 2 ook goed beheerst: groene 

theoriestukjes op blz. 7 en 8, 22 en 23, 28, 29, 30, 31, 

30, 47, 62, 68, 69 en 70. Alle theorie die op deze 

bladzijden wordt behandeld komt namelijk in 

hoofdstuk 3 terug.

EN 1 leestoets *

DU 1 Blz. 112 t/m 115 van het tekstboek leren *

WI 1 hoofdstuk 4

Meenemen: pen, potlood, gum, geometrische 

driehoek en rekenmachine.



LEERJAAR 3 BASISKLASSEN

toets lesuren lesstof opmerkingen 

NE

2

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, 

paragraaf Woordenschat, paragraaf 

Grammatica en spelling. Leren: groene 

theoriestukjes op blz. 83, 99, 104 en 

107. 

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 ook 

goed beheerst: groene theoriestukjes op blz. 7, 23, 28, 31, 45, 61, 66 en 69. Alle 

theorie die op deze bladzijden wordt behandeld komt namelijk in hoofdstuk 3 

terug.

EN 1 leestoets *

MA

1

De lesdoelen en aantekeningen voor 

het thema Multiculturele samenleving.
*

DU

1

Proefwerk kap 2 van Na Klar + een 

leestoets. leren Lernbox 1 t/m 6 uit TB 

Kap 2 helemaal!  Voor de leestoets 

hoef je niet te leren.

*

WI 1 hoofdstuk 7 Meenemen: pen, potlood, gum, geometrische driehoek en rekenmachine

BI 1

EC

1

Hoofdstuk 4 economie: leren vragen 

uit het boek, oefenopdrachten, 

rekenopdrachten, begrippen

*

HBR
2

Hele boekje vlees en gevogelte 

De toets is digitaal
Alle aantekeningen goed bestuderen

ZW 2 Blok 1 t/m 3 Mens & omgeving Boek van assisteren in de gezondheidszorg mee nemen !!  + rekenmachine 

E&O 2 Logistiek H3 en H4  rekenmachine meenemen



3TL

toets lesuren lesstof opmerkingen

NE

1

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf Woordenschat, 

paragraaf Grammatica zinsdelen en woordsoorten en paragraaf 

Spelling. Leren: groene theoriestukjes op blz. 84, 99, 103, 106 en 

108. 

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van 

hoofdstuk 1 en 2 ook goed beheerst: groene theoriestukjes op 

blz. 8, 23, 27, 28, 30, 32, 46, 59, 61, 65, 68 en 70. Alle theorie die 

op deze bladzijden wordt behandeld komt namelijk in hoofdstuk 

3 terug.

EN 1 leestoets *

MA 1

De lesdoelen en aantekeningen voor het thema Multiculturele 

samenleving.
*

AK 1 Hoofdstuk 1 en 2 van module 1 leren *

DU

1

Leerjaar 3TL/GL  Proefwerk kap 2 van Na Klar + een leestoets. 

leren Lernbox 1 t/m 6  en de Worthilfe van het tekstboek Kap. 2  

Duits-Nederlands. Voor de leestoets hoef je niet te leren.

*

WI
1

hoofdstuk 5
Meenemen: pen, potlood, geometrische driehoek en 

rekenmachine.

BI 1

Leren thema 3 Erfelijkheid

Tekstboek A blz. 104 t/m 132

Leer ook de samenvatting uit je boekje en kijk filmpjes online

*

EC 1

Hoofdstuk 4 economie: leren opdrachten uit het boek, 

oefenopdrachten, rekenopdrachten, begrippen
*

ZW 1 inleveren werkstuk *

E&O 1 E&O: commercieel H4 en H5 rekenmachine meenemen 



LEERJAAR 3 KADERKLASSEN

toets lesuren lesstof opmerkingen 

NE

2

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf 

Woordenschat, paragraaf Grammatica en 

spelling. Leren: groene theoriestukjes op 

blz. 83, 99, 104 en 107

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 ook 

goed beheerst: groene theoriestukjes op blz. 7, 23, 28, 31, 45, 61, 66 en 69. Alle 

theorie die op deze bladzijden wordt behandeld komt namelijk in hoofdstuk 3 

terug.

EN 1 leestoets *

MA
1

De lesdoelen en aantekeningen voor het 

thema Multiculturele samenleving.
*

DU

1

Leerjaar 3 kader. Proefwerk kap 2 van Na 

Klar + een leestoets. leren Lernbox 1 t/m 

6 uit TB Kap 2 helemaal!  Voor de 

leestoets hoef je niet te leren.

*

WI 1 hoofdstuk 4 Meenemen: pen, potlood, gum, geometrische driehoek en rekenmachine.

BI 1 thema 4 ordening zelfgemaakte samenvatting mag mee + een pen

EC 1

Hoofdstuk 4 economie: leren opdrachten 

uit het boek, oefenopdrachten, 

rekenopdrachten, begrippen

*

HBR 2 Hele boekje vlees en gevogelte toets is digitaal 

ZW 2 Blok 1 t/m 3 Mens & omgeving Boek van assisteren in de gezondheidszorg mee nemen !!  + rekenmachine 

E&O 2

Logistiek H5 (1 lesuur) en Administratie 

H5 (1 lesuur) 3eo3: logistiek H5 (1 lesuur) 

en administratie H6 (1 lesuur) 
rekenmachine mee nemen 



LEERJAAR 4 BASISKLASSEN

toets lesuren lesstof opmerkingen 

NE

2

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf Woordenschat, 

paragraaf Grammatica en spelling. Leren: groene theoriestukjes 

op blz. 83, 99, 104, 107 en 110.

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 ook 

goed beheerst: groene theoriestukjes op blz. 7, 23, 28, 31, 34, 45, 61, 66, 69 en 

72. Alle theorie die op deze bladzijden wordt behandeld komt namelijk in 

hoofdstuk 3 terug. 

EN 1 leestoets *

DU
1

Leerjaar 4 basis maakt een brief tijdens de 3L week. Leren de 

reeds getoetste hoofdstukken 1-2 2 en 3 van Tschüs!
woordenboeken N-D. Deze dien je zelf mee te brengen.

WI 1

hoofdstuk 7 (helemaal)

Meenemen: pen, potlood, geometrische driehoek en rekenmachine.Oefenen: 

oefenen.facet.onl OF www.eindexamensite.nl OF examens via 

www.examenblad.nl

BI

2

Leren thema 4 Voeding en vertering

Tekstboek B blz. 8 t/m 77

Leer ook de samenvatting uit je boekje en kijk filmpjes online

*

EC
2

Oud examen econonomie: leren --> hele boek, oefenen op 

www.eindexamensite.nl
*

HBR

2

toets werken als kok in een sterrenrestaurant

en 

toets werken in de gastvrijheidssector

*

ZW 2 Blok 1 t/m 3 Mens & omgeving Boek van assisteren in de gezondheidszorg mee nemen !!  + rekenmachine 

E&O
2

Commercieel H6 (1 lesuur) en praktijkopdracht secretarieel (1 

lesuur)
*



LEERJAAR 4 KADERKLASSEN

toets lesuren lesstof opmerkingen

NE

2

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf Woordenschat, 

paragraaf Grammatica en spelling. Leren: groene 

theoriestukjes op blz. 83, 99, 104, 107 en 110.

 Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes van hoofdstuk 1 en 2 ook 

goed beheerst: groene theoriestukjes op blz. 7, 23, 28, 31, 34, 45, 61, 66, 69 en 

72. Alle theorie die op deze bladzijden wordt behandeld komt namelijk in 

hoofdstuk 3 terug. 

EN 1 leestoets *

DU 1

Leerjaar 4 kader maakt een brief tijdens de 3L week. 

Leren de reeds getoetste hoofdstukken 1-2 2 en 3 van 

Tschüs! 

Benodigdheden: woordenboeken N-D. Deze dien je zelf mee te brengen.

WI

1

hoofdstuk 6 (helemaal)

Meenemen: pen, potlood, geometrische driehoek en rekenmachine. Oefenen: 

oefenen.facet.onl OF www.eindexamensite.nl OF examens via 

www.examenblad.nl

BI 2

Leren thema 4 Voeding en vertering. Tekstboek B blz. 8 

t/m 36. Leer ook de samenvatting uit je boekje en kijk 

filmpjes online
*

EC
2

Oud examen econonomie: leren --> hele boek, oefenen 

op www.eindexamensite.nl
*

HBR 2

toets werken in de gastvrijheidssector en werken in een 

recreatiebedrijf 
toets is digitaal

ZW 2 Blok 1 t/m 3 Mens & omgeving Boek van assisteren in de gezondheidszorg mee nemen !!  + rekenmachine 

E&O 2 Commercieel H4 en H5 (1 lesuur) en praktijkopdracht rekenmachine meenemen 



4TL

toets lesuren lesstof opmerkingen 

NE

1

Hoofdstuk 3: paragraaf Lezen, paragraaf Woordenschat, 

paragraaf Grammatica zinsdelen en woordsoorten en paragraaf 

Spelling. Leren: groene theoriestukjes op blz. 84, 99, 104, 106, 

108 en 110. 

Zorg ervoor dat je de volgende groene theoriestukjes 

van hoofdstuk 1 en 2 ook goed beheerst: groene 

theoriestukjes op blz. 8, 23, 28, 31, 32, 46, 61, 65, 69 

en 71. Alle theorie die op deze bladzijden wordt 

behandeld komt namelijk in hoofdstuk 3 terug.

EN 1 leestoets *

AK 1
Module 4 water leren (hoofdstuk 1,2,3)

tijdens de toets mag er een woordenboek gebruikt 

worden

DU
1

Leren de reeds getoetste hoofdstukken 1-2 en 3 van Tschüs!
Benodigdheden: woordenboeken N-D. Deze dien je zelf 

mee te brengen.

WI 1

BI

1

Leren thema 5 Gaswisseling. Tekstboek B blz. 54 t/m 70. Leer ook 

de samenvatting uit je boekje en kijk filmpjes online

Je mag een eigen geschreven samenvatting bij de toets 

hebben (zelf schrijven & tekenen) onbeperkt aantal 

bladzijdes.

EC
2

Oud examen econonomie: leren --> hele boek, oefenen op 

www.eindexamensite.nl
*

ZW 1 inleveren werkstuk *

E&O 1  Secretarieel H1 tm H3 rekenmachine meenemen


