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Algemeen   
 
Voor alle vakken geldt: 
⋅ Jij (de leerling) bent verantwoordelijk voor het maken van de afspraak voor een her-

kansing. 
⋅ De afspraak voor een herkansing maak je binnen 2 weken, nadat het cijfer in Magister is 

geplaatst, met de betreffende docent. Doe je dit niet, dan vervalt die herkansing. 
⋅ Let op: dit schooljaar kun je ook nog toetsen herkansen uit een vorige periode. 
⋅ Elke herkansbare toets mag herkanst worden, ongeacht de hoogte van het eerste cijfer. 
⋅ Het hoogste cijfer telt. 
⋅ Elke dag wordt er een inhaalmogelijkheid georganiseerd waar je een afgesproken her-

kansing kunt maken. In Meppel op het 8e lesuur in lokaal B1.05 en in Diever op het 1e 
lesuur op het studieplein. 

⋅ Ben je het ergens niet mee eens, dan kun je gebruik maken van de oplossingspiramide. 
⋅ In het leerlingenstatuut kun je vinden wat jouw rechten en plichten zijn ten aanzien van 

toetsing. 
  

https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs/oplossingspiramide-leerlingen-def
https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs/11ae33ec-0986-458c-a661-1ca18a49023c
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Nederlands 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 schrijven sollicitatiebrief 
 

  nee 1 nee 

2 spelling NN 1, 2 en 5 
 

  ja 3 ja 

3 woordenschat eufemisme, hyperbool, understate-
ment, pleonasme, tautologie, meta-
foor, metoniem, personificatie en 
vergelijking 
  

  ja 3 ja 

4 lezen tekststructuren  
 

  ja 3 nee 

5 grammatica & 
formuleren 

zinsdelen, enkelvoudige en samen-
gestelde zinnen, samentrekkingen, 
zinsdeelzinnen en foutief beknopte 
bijzin 
 

  ja 3 ja 

6 schrijven recensie schrijven n.a.v. gelezen 
boek 
 

  nee 3 nee 

7 debat Lagerhuisdebat 
 

  nee 2 nee 

8 lezen argumenten en tegenargumenten 
en weerlegging 
 

 ja 3 nee 

   
 
Toelichting op de toetsen 
geen  
 
Toelichting op wegingsfactor 
Leer- en leestoetsen kosten meer tijd en hebben een hogere complexiteit dan het schrijven 
van een sollicitatiebrief. Debat heeft een weging van twee: de leerling hoeft thuis weinig 
voor te bereiden, maar er wordt tijdens de lessen een actieve en participerende houding 
verwacht.  

Waar moet je rekening mee houden  
geen 
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Engels 
 
 
 Cijfer Domein Inhoud Wanneer 

 
Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 PW Unit 1 grammatica, woorden en expressi-
ons van Unit 1, studyboxen 1 t/m 5 
 

week 41 ja 1 ja 

2 PW Unit 2 grammatica, woorden en expressi-
ons van Unit 2, studyboxen 1 t/m 5 
 

week 50 Ja 1 ja 

3 PW Unit 3 grammatica, woorden en expressi-
ons van Unit 3, studyboxen 1 t/m 5 
  

week 
9/10 

ja 1 ja 

4 vaardigheidstoets 
lezen  
 

1x 50 min vaardigheidstoets 
 

week 13 nee 1 nee 

5 PW Unit 4 grammatica, woorden en expressi-
ons van Unit 4, studyboxen 1 t/m 5 
 

week 15 ja 1 ja 

6 PW Unit 5 grammatica, woorden en expressi-
ons van Unit 5, studyboxen 1 t/m 5 
 

week 22 ja 1 ja 

7 vaardigheidstoets 
kijk & luisteren  
 

1x 50 min vaardigheidstoets 
 

week 24 nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 5x een leertoets (5x 1 Unit)  
⋅ 2x een vaardighedentoets 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
⋅ maximaal 2 toetsen herkansen  
⋅ herkansingsmogelijkheid 1: na Unit 2  
⋅ herkansingsmogelijkheid 2: na Unit 5 
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Frans 
 
 

Cijfer 
 

Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 vocabulaire/gramma-
tica 
 

proefwerk chapitre 1 na ch.1 ja 1 ja 

2 schrijfvaardigheid brief schrijven over jezelf en 
familie, m.b.v woordenboek 
(en geleerde ch.1). 
 

na ch.1 nee 1 nee 

3 grammatica ⋅ présent, passé composé en 
imparfait van regelmatige 
werkwoorden op -er, -ir en 
-re 

⋅ futur simple en futur du 
passé 

⋅ vraagzinnen/ 
vraagwoorden 

 

tijdens 
module 

Ja 1 ja 

4 PO (mondeling) filmpje met ingesproken 
tekst 
 

eind mo-
dule 

nee 1 nee 

5 vocabulaire/gramma-
tica 
 

proefwerk Chapitre 5 na ch.5 ja 1 ja 

6 luistervaardigheid 
 

luistertoets na ch.5 nee 1 nee 

7 deel A: voca/gramma-
tica  
deel B: leesvaardig-
heid 
 

proefwerk Chapitre 6 na ch.6 ja 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4x leertoets  3x pw van hoofdstuk en 1x grammaticatoets 
⋅ 1x schrijfvaardigheid 
⋅ 1x leesvaardigheid 
⋅ 1x luistervaardigheid 
⋅ 1x spreekvaardigheid 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
⋅ maximaal 2 herkansingen per jaar 
⋅ eerste herkansingsmogelijkheid na chapitre 3 
⋅ tweede herkansingsmogelijkheid na chapitre 6 
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Duits 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 woordjes/grammatica/zinne-
tjes 

proefwerk Kapitel 1 en 2 na Kap 1 
en 2 
 

Ja 1 Ja 

2 woordjes/grammatica/zinne-
tjes 

proefwerk Kapitel 3 en 4 na Kap 3 
en 4 
 

Ja 1 Ja 

3 luistertoets luistertoets 
 
  

na Kap 3 
of 4 

Nee 1 Nee 

4 woordjes/grammatica/zinne-
tjes 

proefwerk Kapitel 5 en 6 na Kap 5 
en 6 
 

Ja 1 Ja 

5 leestoets leestoets na Kap 5 
of 6 
 

Nee 1 Nee 

re-
sul-
taat  
O-V-G 

dossier met taaltaken  
spreekvaardigheid/schrijfvaar-
digheid 
 

dossier met taaltaken eind van 
school-
jaar 
 

Nee * Nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 3x leertoetsen  
⋅ 2x vaardigheidstoetsen: luisteren en lezen 
⋅ dossier waarbij de leerling alle taaltaken minimaal met een voldoende heeft afgerond 

voor de overgang naar 4e klas. 
 
Toelichting op de wegingsfactor 
⋅ *alle taaltaken moeten gemaakt zijn en met een voldoende beoordeeld zijn. Een weging niet 

van toepassing. 
 
Waar moet je rekening mee houden: 
⋅ alle leertoetsen herkansen. 
⋅ leerling bespreekt met de docent hoe hij/zij zich voorbereidt op de herkansing en wat 

hij/zei anders gaat doen in de voorbereiding. Dit kan door een reflectieformulier in te 
vullen. Daarbij geeft de leerling aan wat – welke onderdelen – hij/zij nog niet goed be-
heerst en maakt een plan - inclusief tijdsplanning - om op de herkansing beter te kun-
nen presteren. 

 

 

 

  



Toetsen havo leerjaar 3  pagina 8 van 18 
januari 2020 

Aardrijkskunde 
 
 
Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 1  
Nigeria  
(§1 + §2 + §3 + §4) 
 

 proefwerk 3 ja 

2  Hoofdstuk 2  
Nederland verandert 
(§1 + §2 + §3 + §4) 
 

 proefwerk 3 ja 

3  Praktische opdracht  
Nederland en omgeving 

 verslag 2 nee 

4  Hoofdstuk 4  
Europa in beweging 
(§1+§2+§3+§4) 
 

 proefwerk 3 ja 

5  Hoofdstuk 8  
Ruimteschip aarde 
(§1+§2+§3+§4) 
 

 proefwerk 3 nee 

6  Praktische opdracht: 
duurzaamheid 

 verslag + presen-
tatie 

2 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
De voorwaarde om te mogen herkansen is: het maken van een toetsanalyse om boven ta-
fel te krijgen waar het mis ging bij de eerste poging plus een plan van aanpak hoe het de 
tweede keer beter aan te pakken (dient naast de lessen, die gewoon verder gaan, te ge-
beuren) 
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Geschiedenis 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 1: Oorlog en Crisis. Over 
de aanloop en oorzaken van de Eer-
ste Wereldoorlog, het verloop van 
de oorlog en een start met het inter-
bellum. 

periode 1 PW 2 ja 

2  Dossier bij Hoofdstuk 1: praktische 
opdracht over soldaten in de loop-
graven, aangevuld met punten voor 
het bijhouden van het huiswerk. 
 

periode 1 PO 1 nee 

3  Hoofdstuk 2 & 3: Tweede Wereld-
oorlog en Russische Revolutie. Over 
het ontstaan van het communisme 
en fascisme, de oorzaken en het ver-
loop van de Russische Revolutie, het 
interbellum en de oorzaken en het 
verloop van de Tweede Wereldoor-
log (internationaal, in Nederland, en 
Holocaust). 
 

periode 2 PW 3 nee 

4  Dossier behorende bij H2 & H3: het 
maken van een shortfilm/documen-
taire over een onderwerp naar 
keuze, aangevuld met punten voor 
het bijhouden van het huiswerk. 
 

periode 2 PO 1 nee 

5  Periode tot en met de Koude Oorlog 
(H1 t/m H4). Over de ontwikkelingen 
in de gehele twintigste eeuw vanaf 
WOI tot en met de Koude Oorlog 
(1991). 
 

periode 3 PW 3 ja 

6  Dossier behorende bij H4: het maken 
van een praktische opdracht over de 
Koude Oorlog, aangevuld met pun-
ten voor het bijhouden van het huis-
werk. 
 

periode 3 PO 1 nee 

7  Project over Europa en Nederland na 
WOII (H5 & H6). Leerlingen kiezen 
zelf een onderwerp. 
 

periode 4 PO 2 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen 
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Biologie 
 
 

Cijfer 
 

Domein Inhoud Datum Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 vaardigheden PO Microscopie bloedcellen start periode 1 
 

nee 1 nee 

2 eten en je lichaam 
werkt 

proefwerk selectie H7 en se-
lectie H8.  
Voor exacte inhoud zie stofom-
schrijving in Magister. 
 

voor herfstva-
kantie 

Ja 3 Ja 

3 vaardigheden 
ziek zijn 

PO 1 dag biologiedocent 
Leerlingen geven les over 1 
paragraaf uit H9  
 

week voor 
proefwerk H9 

nee 2 nee 

4 ziek zijn proefwerk H9 §1 t/m §4 en §6 
Zie voor exacte inhoud stofom-
schrijving in Magister.  
 

rondom kerst-
vakantie 
 

ja 3 nee 

5 seksualiteit PO schoolkrant 
Schoolkrant over allerlei on-
derwerpen gerelateerd aan 
seksualiteit. 
 

rond week 5 nee 1 nee 

6 voortplanting proefwerk H11  
Voor exacte inhoud zie stofom-
schrijving in Magister. 
 

rond week 10 Ja 3 nee 

7 erfelijkheid proefwerk H12.1 en H12.2 
Voor exacte inhoud zie stofom-
schrijving in Magister. 
 

einde periode 3 ja 2 ja 

8 evolutie en dieren PO Aanpassingen 
Maken website over een aan-
passing bij een diersoort. 
 

eerste 4 weken 
periode 4 

nee 2 nee 

9 duurzaam leven PO Verslag zelf een (litera-
tuur)onderzoek uitvoeren 
over een onderwerp gerela-
teerd aan duurzaamheid 
Samenwerking met andere 
vakken??? 
 

einde periode 4 nee 2 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 4x leertoets 
⋅ 5x praktische opdracht: 1x microscopie, 1x lesgeven, 1x natuurwetenschappelijk verslag, 

1x schoolkrant maken, 1x website maken 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Afhankelijk van de lessen die nodig zijn om tot een cijfer te komen geldt er een verschil-
lende weegfactor voor PO’s en proefwerken, waarbij de proefwerken een hogere weegfac-
tor hebben omdat ze determinerend werken. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
⋅ maximaal 2 herkansingen 
⋅ alleen als toetsanalyse gemaakt is   
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Natuurkunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  H3 Licht 
 

 ja 1 ja 

2  H7 Elektriciteit 
projectvorm 
 

 practicum 1 nee 

3  H4 Kracht en Beweging 
 

 ja 1 ja 

4  Warmte en Energie 
1.4, 6.1, 6.2 
 

 ja 1 nee 

5  H8 Aarde en Heelal 
 

 ja 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen: 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden  
geen 
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Scheikunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  H1 Mengsels 
 

 ja 3 ja 

2  Practicum 
 

 verslag 1 nee 

3  H2 Chemische reacties 
 

 ja 3 nee 

4  H2 Rekenen (§4/5) 
 

 SO 1 nee 

5  H3 Moleculen en Atomen 
 

 ja 3 ja 

6 
 

 H4 Brandstoffen  ja 3 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen: 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden  
geen 
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Wiskunde 
 
 

Cijfer 
 

Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 algebra H1 Lineaire problemen 
 

week 40 ja 2 ja 

2 meetkunde H2 Gelijkvormigheid 
 

week 44 ja 2 ja 

3 algebra H3 Kwadratische problemen 
 

week 50 ja 3 ja 

4 meetkunde H7 Goniometrie 
 

week 6 ja 3 ja 

5 en 6 algebra 
wiskunde B 

H6 en 10 
Kwadratische verbanden 
Algebraïsche vaardigheden 
 

 ja 4 nee 

5 en 6 statistiek 
wiskunde A 

H 5 en 9 
Statistiek en procenten (5) 
Statistiek (9) 
 

 ja 4 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Wiskunde is een stapelvak. In de latere onderwerpen komen eerdere onderwerpen weer 
terug. Vandaar een opstapelende wegingsfactor. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen 
  



Toetsen havo leerjaar 3  pagina 14 van 18 
januari 2020 

Economie 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wan-
neer 

Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 Schaarste & Ruil H2 Schaarste  
 

 P1  ja  1  ja 

2 Management & Organisatie 
 

H6 Management & Organisatie  P2  ja  1  ja 

3 Markt H3 Markt 
 
  

 P2/ P3  ja  1  ja 

4 Ruilen over tijd + Onderhan-
delen en risico 

H4 Ruilen over tijd 
H5 Onderhandelen en risico 
 

 P4  ja  1  nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Herkansen onder voorwaarde van een goede werkhouding tijdens de les, dit wordt beslist 
door de docent. 
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Beeldende vorming 
 
 
Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1 praktijk BV opdracht 1 
 

eind periode 1 
  
november 
 

nee 1 ja 

2 praktijk BV opdracht 2 
  

eind periode 2 
 
februari 
 

nee 1 ja 

3 praktijk BV opdracht 3 
  

eind periode 3 
 
maart 
 

nee 1 ja 

4 praktijk BV opdracht 4 
 

eind periode 4 
 
juni 
 

nee 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4 grote praktijktoetsen die 1x meetellen: individueel en in samenwerkingsverband 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen 
 
  



Toetsen havo leerjaar 3  pagina 16 van 18 
januari 2020 

Dans 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1 kunst: DANS wachten eind peri-
ode 1 
 

nee 1 ja 

2 kunst: DANS dans op locatie: open dag eind peri-
ode 1 
 

nee 1 ja 

3 kunst: DANS dans een schilderij eind peri-
ode 1 
 

nee 1 ja 

4 kunst: DANS op het randje eind peri-
ode 1 
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 4x praktisch opdracht: presentatie dansen en evaluatiegesprekken 
⋅ de 4e opdracht is ook een praktische dansopdracht maar wordt op film vertoond 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
⋅ leerlingen mogen herkansen als het inzetcijfer van deze periode een 3 of hoger is 
⋅ oefenen in eigen tijd 
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Muziek 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Datum Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 praktijk (zingen) zingen 
 

oktober nee 1 nee 

2 praktijk (spelen) speelstuk 
 

november nee 2 nee 

3 praktijk (spelen) bandopdracht 1 
 

februari nee 2 nee 

4 praktijk (componeren) songwriting 
 

april nee 2 ja 

5 praktijk (spelen) speelstuk 
 

mei nee 2 ja 

6 praktijk (spelen) bandopdracht 2 
 

juni nee 2 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
6x praktijktoets: individueel en in groepen presenteren 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen 
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Theater 
 
 

Cijfer 
 

Domein Inhoud Datum Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 module 1:  
speelstijlen & theatersmaak 

theatrale presentatie 
speelstijl mime of type 

halverwege 
module 1 
 

nee 1 nee 

2 module 1:  
speelstijlen & theatersmaak 

theatrale presentatie 
speelstijl episch 

¾ van mo-
dule 1 
 

nee 1 nee 

3 module 1:  
speelstijlen & theatersmaak 

theatrale presentatie 
theatersmaak 
  

eind mo-
dule 1 

nee 2 ja 

4 module 2:  
maatschappelijk geëngageerd 
theater 
 

theatraal onderzoek 
maatschappelijke kritiek 

begin mo-
dule 2  

nee 1 nee 

5 module 2:  
maatschappelijk geëngageerd 
theater 
 

filmpje SIRE eind mo-
dule 2 

nee 2 ja 

6* module 3:  
spanning of forumtheater 
 

theaterpresentatie spel-
vaardigheden 

eind mo-
dule 3 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ het vak theater toetst de leerstof uitsluitend in een praktische opdracht 
⋅ toets 6 (*) kan ook een formatieve toets zijn 
 
Toelichting op wegingsfactor 
⋅ de wegingsfactor van een kleine praktische opdracht is 1x 
⋅ de wegingsfactor van een grotere praktische opdracht is 2x  
 
Waar moet je rekening mee houden  
geen 
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