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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 Datum Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 Lezen, woordenschat, taalver-
zorging 
 

proefwerk H1 02-10-2019 ja 1 ja 

2 Lezen, woordenschat, taalver-
zorging 
 

proefwerk H1 15-11-2019 ja 1 ja 

3 Lezen en woordenschat H3 
t/m H6 

proefwerk lezen en 
woordenschat H3 
t/m H6 
  

na H2 ja 2 ja 

4 Schrijven  schrijfopdracht  na lezen en 
ws.  

nee 1 ja 

5 Spelling: voltooid deelwoord, 
verkleinwoorden, lastige werk-
woorden, meervoud op -s en  
-en, werkwoordspelling 
 

proefwerk spelling 
H3 t/m H6 

na schrijven  ja 1 ja 

6 Presenteren  
 

presentatie  na spelling nee 1 nee 

7 Spelling: verwijswoorden, ver-
gelijken, foutloos schrijven 
 

proefwerk spelling 
H3 t/m H6 

na presente-
ren 

ja 1 ja 

 
 
Toelichting op toetsen 
5x leertoets: 2x hoofdstuktoets + 3x onderdeeltoets (H1 + H2, lezen + woordenschat, spel-
ling 2x)  
 
Toelichting op wegingsfactor 
Het proefwerk lezen en woordenschat H3 t/m H6 telt 2x mee, omdat dit onderdelen zijn 
die op het examen terugkomen en ook in klas 3 zwaarder getoetst worden. Het examen 
bestaat voor het grootste gedeelte uit lezen. Laaggeletterdheid in Nederland stijgt, leer-
lingen hebben meer woordenschat nodig om zich te kunnen redden.  
 
Waar moet je rekening mee houden 
Geen 
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Engels 
 
 

Cijfer Domein Inhoud 
 

Wanneer Leertoets We-
ging 

Herk. 

1 Thema 2 
Library – file 1 – Help! 
 

hoofdstuktoets  ja 1 ja 

2 Thema 3 
Library – file 2 – Love & Like 
 

hoofdstuktoets  ja 1 ja 

3 Thema 4 
Library – file 3 – The Race 
 

hoofdstuktoets 
  

 ja 1 ja 

4 Taaldorp  
 

spreekvaardigheid  nee 2 nee 

5 Thema 5 
Library – file 4 – Comics 
 

hoofdstuktoets  ja 1 ja 

 
 
Toelichting op toetsen 
Geen  
 
Toelichting op wegingsfactor 
Geen  
 
Waar moet je rekening mee houden 
Geen 
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Duits 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 
 

idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica van Kapitel 4 
 

na K4 ja 1 ja 

2 
 

idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica uit Kapitel 5 
 

na K5 ja 1 ja 

3 
 

leesvaardigheid leesvaardigheidstoets 
 

na K5 nee 1 nee 

4 
 

idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica uit Kapitel 6 
 

na K6 ja 1 ja 

5 
 

luistervaardigheid luistervaardigheidstoets 
 

na K6 nee 1 nee 

6 
 

leesvaardigheid leesvaardigheidstoets 
 

na K6 nee 1 nee 

resultaat 
O-V-G 

Taaltaken: spreek- en 
schrijfvaardigheid 

dossier1 met taaltaken gedurende 
het school-
jaar 
 

nee * n.v.t. 

 

1 In een dossier verzamelt de leerling producten van verschillende spreek- en schrijfvaardigheidsop-
drachten. 
 
 
Toelichting op toetsen 
⋅ 3 proefwerken waarop leerlingen zich voorbereiden door thuis en op school te leren en 

te oefenen. 
⋅ 3 vaardigheidstoetsen om te meten hoe goed leerlingen al Duitse teksten kunnen be-

grijpen. Leerlingen worden hierin steeds vaardiger door tijdens de lessen en thuis - als 
huiswerk - aan de hand van oefeningen en opdrachten te oefenen met het lezen van en 
kijken en luisteren naar verschillende lees- en luisterteksten en video’s. De teksten die 
bij de toets gebruikt worden lijken op de teksten waarmee leerlingen hebben geoefend. 

 
Toelichting op wegingsfactor 
⋅ * alle opdrachten moeten gemaakt zijn en met een voldoende beoordeeld zijn. Een weging is 

niet van toepassing. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Leerlingen die willen herkansen vullen een reflectieformulier in. Daarbij geven ze aan wat – 
welke onderdelen - ze nog niet goed beheersen en maken een plan - inclusief tijdsplanning 
- om op de herkansing beter te kunnen presteren. 
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Biologie 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Datum Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 Hoofdstuk 5  
Planten 
 

proefwerk Na H5 ja 1 ja 

2 Onderzoekspracticum  
zonnebloempit 
 

onderzoeks- 
practicum 

tijdens H5 nee 1 ja 

3 Hoofdstuk 9  
Gezondheid 
 

proefwerk na H9 ja 1 ja 

4 Hoofdstuk 10 + 11  
Voortplanting  
 

proefwerk  
  

na H10 + H11 ja 1 ja 

5 Werkstuk seksualiteit 
 

werkstuk tijdens H10 + H11 nee 1 nee 

6 Duurzaamheid project werkstuk  laatste 4 school-
weken 
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
3x leertoets: 3x proefwerk van hoofdstuk 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Geen  
 
Waar moet je rekening mee houden  
Geen 
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Mens en maatschappij 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 
1 Overheid 

Het weer 
 

Overheid 
Het weer 
 

 toets 2 nee 

2 Consumeren 
 

Consumeren 
 

 toets 2 ja 

3 Oorlog en verzet Oorlog en verzet 
 

 toets 2 ja 

4 Milieu 
Duurzaamheid 
 

Milieu 
Duurzaamheid 
 

 project 3 ja 

5 Arbeid  Arbeid  toets 2 ja 

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

Cijfer Domein Inhoud Wan-
neer 

Leer-
toets  

We-
ging 

Herk. 

1 H1  
Vlakke figu-
ren 

⋅ Je leert wat dimensies zijn 
⋅ Je leert hoe je een hoek berekent in een driehoek 
⋅ Je leert van een driehoek de hoeken te bereke-

nen met één zijde en twee hoeken gegeven 
⋅ Je leert van een driehoek de hoeken te bereke-

nen met twee zijden en de hoek ertussen gege-
ven 

⋅ Je leert van een driehoek de hoeken te bereke-
nen met drie zijden gegeven 

⋅ Je leert wat een paralellogram, een vlieger, een 
ruit en een trapezium zijn 

⋅ Je leert hoe je hoeken moet meten in een vier-
hoek en in een paralellogram 

 

sept 19  1 ja 

2 H2  
Formules en 
vergelijkin-
gen 

⋅ Je leert vragen op te lossen met één grafiek 
⋅ Je leert vragen op te lossen met twee grafieken 
⋅ Je leert vragen op te lossen met de methode in-

klemmen 
⋅ Je leert vragen op te lossen met de balansme-

thode 
⋅ Je leert een formule te maken bij een grafiek 
⋅ Je leert wat een stijg en een daalgetal is. 
⋅ Je leert een formule te maken bij een getal 
 

nov 19  1 ja 

3 H3  
Oppervlakte 

⋅ Je leert de oppervlakte te berekenen van een 
stomphoekige driehoek 

⋅ Je leert de oppervlakte te berekenen van een pa-
rallellogram 

⋅ Je leert de oppervlakte te berekenen van vlakke 
figuren 

⋅ Je leert wat inlijsten is 
⋅ Je leert vlakke figuren te meten en de opper-

vlakte te berekenen 
⋅ Je leert de omtrek en de oppervlakte van een cir-

kel te berekenen. 
⋅ Je leert de oppervlakte van ruimte figuren te be-

rekenen 
 

jan 20  1 ja 

4 H5  
Pythagoras 

⋅ Je leert wat kwadraten zijn en worteltrekken is. 
⋅ Je leert de volgorde van bewerkingen 
⋅ Je leert wat machten zijn 
⋅ Je leert de volgorde van machten 
⋅ Je leert de stelling van Pythagoras 
⋅ Je doet een onderzoek naar een rechthoekige 

driehoek 
⋅ Je leert wat hulplijnen zijn 
⋅ Je leert hoe je diagonalen in een kubus en een 

balk moet gebruiken 
 

mrt 20  1 ja 

5 H7 
Formules en 
grafieken 

⋅ Je leert rekenen met een deelstreep 
⋅ Je leert de deelstreep op je rekenmachine 
⋅ Je leert rekenen met lineaire formules met haak-

jes 
⋅ Je leert rekenen met een formule met een deel-

streep 
⋅ Je leert rekenen met kwadratische formule 
⋅ Je leert een parabool te tekenen 
⋅ Je leert rekenen met een wortelformule 
⋅ Je leert wat een periodiek verband is 
 

mei  
20 

 1 ja 
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6 H8 
Ruimtefigu-
ren 

⋅ Je leert ruimtelijk kijken 
⋅ Je leert balken kubussen te tekenen 
⋅ Je leert te tekenen in perspectief 
⋅ Je leert te kijken naar verschillende aanzichten 
⋅ Je leert doorsnedes op ware grootte te teke-

nen 
⋅ Je leert Inhoud te berekenen van ruimtefiguren 
⋅ Je leert de eenheden van gewicht 
 

juni 20  1 ja 

 
 
Toelichting bij toetsen 
Geen 
 
Toelichting op wegingsfactor  
Geen  
 
Waar moet je rekening mee houden 
Geen  
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Natuur-/scheikunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 
1 H2 Water 

 
  toets 2 ja 

2 H1 Stoffen 
 

  toets 2 ja 

3 H3 Electriciteit  
 

 toets 2 ja 

4 H6 Geluid 
 

  opdracht 2 nee 

5 H5 Bewegen   toets 2 ja 

6 Project duurzaamheid   opdracht 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
Geen  
 
Toelichting op wegingsfactor:  
Geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Geen 
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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 
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Dans 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1 kunst: DANS dans met achtervolging na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

2 kunst: DANS contactimprovisatie na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

3 kunst: DANS mijn held na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

4 kunst: DANS dans een sport na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4x praktisch opdracht: presentatie dansen en evaluatiegesprekken 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Oefenen in eigen tijd 
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Muziek 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 praktijk (zingen) 
 

zingen oktober nee 1 nee 

2 Muziektheorie 
 

toets vormschema’s november ja 2 nee 

3 praktijk (spelen) 
 

piano spelen november nee 2 nee 

4 praktijk (spelen) 
 

drummen december nee 2 nee 

5 praktijk (spelen) 
 

bandopdracht 1 februari nee 2 ja 

6 praktijk (componeren) 
 

compositieopdracht april nee 2 nee 

7 praktijk (spelen) 
 

speelstuk mei nee 2 ja 

8 praktijk (spelen) 
 

bandopdracht 2 juni nee 2 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 1x leertoets: theorietoetsen via Beats n Bits 
⋅ 7x 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:  
samenspel & dialoog 

korte dialoog incasseren, 
reageren & emotie 
 

halverwege 
module 1 

nee 1 nee 

2 module 1:  
samenspel & dialoog 
 

theaterpresentatie 
Dialoog & samenspel 

eind mo-
dule 1 

nee 2 ja 

3 module 2:  
locatietheater 

script locatietheater 
 
  

halverwege 
module 2 

nee 1 nee 

4 module 2:  
locatietheater 
 

film locatietheater eind mo-
dule 2 

nee 2 ja 

5* module 3: 
Romeo & Julia 
 

theatrale presentatie Ro-
meo & Julia 

eind mo-
dule 3 

nee 1 nee 

 
*NB. In verband met tijdgebrek door het procesmatige karakter van het vak theater of de halfjaarlijkse wisseling 
van kunstvakken in leerjaar 1 en 2  is het mogelijk dat cijfer 5 en/of cijfer 6 vervalt of formatief wordt getoetst.  
 
 
Toelichting op de toetsen 
Het vak theater toetst de leerstof uitsluitend in een praktische opdracht 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Geen 
 
Waar moet je rekening mee houden  
Geen 
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