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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 Leertoets We-
ging 
 

Herk. 

1 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 1) 

⋅ tekstopbouw en hoofdge-
dachte 

⋅ woordbetekenissen zoeken 
⋅ zinnen in zinsdelen verdelen, 

samengestelde zinnen, per-
soonsvorm tt en vt 

 

  schriftelijke 
toets 

1 ja 

2 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 2) 

⋅ hoofd- en bijzaken samenvat-
ten 

⋅ figuurlijk taalgebruik 
⋅ woordsoorten, samengestelde 

zinnen maken, hoofdletters en 
leestekens 

 

 schriftelijke 
toets 

1 nee 

3 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 3) 
 

⋅ tekstverbanden en signaal-
woorden 

⋅ vaste vergelijkingen, werk-
woordelijk gezegde en lijdend 
voorwerp, verwijsoorden, vol-
tooid deelwoord 

 

  schriftelijke 
toets 

1 nee 

4 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 4) 
 
verhaal/korte tekst 
 

⋅ feiten, meningen en argumen-
ten 

⋅ stap voor stap schrijven 
⋅ schrijven voor een werkstuk, 
⋅ voorvoegsels en achtervoeg-

sels 
⋅ meewerkend voorwerp, ver-

wijsoorden, lastige werk-
woordsvormen 

 

  schriftelijke 
toets 
en verhaal 

1 ja 

5 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 5) 
 
presentatie 

⋅ kritisch lezen, samenstellingen 
⋅ lichaamstaal gebruiken 
⋅ spreken voor publiek 
⋅ bijwoordelijke bepaling 
⋅ trappen van vergelijking, ver-

kleinwoorden 
 

  schriftelijke 
toets en 
presentatie 

1 nee 

6 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 6) 

⋅ tekst en publiek 
⋅ spreekwoorden en uitdrukkin-

gen 
⋅ vaste voorzetsels bij werk-

woorden, werkwoordspelling 
(herhaling) 

⋅ meervoud op  -en, -s, en en –n 
 

  schriftelijke 
toets 

1 nee 

 
 
Toelichting op toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
de leerling heeft een toetsanalyse ingevuld 
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Engels 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 idioom + grammatica SO Unit 1  
eerste helft vocabulary + 
grammar  
 

tijdens Unit 1 ja 1 nee 

2 idioom + grammatica proefwerk Unit 1  
vocabulary + grammar 
 

na Unit 1 ja 2 ja 

3 idioom + grammatica SO Unit 2  
eerste helft vocabulary + 
grammar 
 

tijdens Unit 2 ja 1 nee 

4 idioom + grammatica proefwerk Unit 2 
vocabulary + grammar 
 

na Unit 2 ja 2 ja 

5 leesvaardigheid leesvaardigheidstoets n.a.v. behan-
delde units 
 

nee 1 nee 

6 Taaldorp spreekvaardigheidstoets na Unit 4 + 
intro taal-
dorp 
 

nee 1 nee 

7 luistervaardigheid luistervaardigheidstoets n.a.v. vocab-
ulary training 
in voor-
gaande Units 
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op toetsen 
Tot en met de tweede periode wordt er getoetst op het inhoud van het boek zodat de 
leerling bekend wordt met het gebruik van de nieuwe editie van onze methode Engels. 
Daarna gaat de focus naar vaardigheden met het boek als leidraad.  
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
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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Frans 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets We-
ging 
 

Herk 

1 vocabulaire/gramma-
tica /leesvaardigheid 

proefwerk chapitre 1 
Vocabulaire, phrases, 
grammatica en lees-
vaardigheid 
 

na ch.1 
 

ja 1 ja 

2 schrijfvaardigheid brief schrijven over je-
zelf en je familie waar-
bij de grammatica en 
vocabulaire van 
chapitre 1 en 2 ge-
bruikt worden 
 

na ch.2 
 

nee 1 nee 

3 vocabulaire/gramma-
tica/ leesvaardigheid 

proefwerk chapitre 3 
Vocabulaire, phrases, 
grammatica en lees-
vaardigheid 
 

na ch.3 
 

Ja 1 ja 

4 leesvaardigheid leestoets 
3 teksten waarbij ken-
nis van de gramma-
tica, vocabulaire en 
phrases van chapitre 1, 
2, 3 nodig is om ze te 
begrijpen 
 

na ch.4 
 

nee 1 nee 

5 vocabulaire/gramma-
tica/ leesvaardigheid 

proefwerk chapitre 5 
Vocabulaire, phrases, 
grammatica en lees-
vaardigheid 
 

na ch.5 
 

ja 1 ja 

6 leesvaardigheid leestoets 
Teksten waarbij kennis 
van de grammatica, 
vocabulaire en 
phrases van chapitre 1, 
2, 3, 5 en 6 nodig is 
om ze te begrijpen 
 

na ch.6 
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 3x leertoets 
⋅ 1x schrijfvaardigheid 
⋅ 2x leesvaardigheid 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
⋅ maximaal 2 herkansingen per jaar 
⋅ eerste herkansingsmogelijkheid na chapitre 3 
⋅ tweede herkansingsmogelijkheid na chapitre 5 
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Duits 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Datum Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica van Kapitel 1 
 

na K1 Ja 1 Ja 

2 leesvaardigheid Leesvaardigheidstoets 
 

na K2 Nee 1 Nee 

3 idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica uit Kapitel 2/3 
 

na K3 Ja 1 Ja 

4 idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica uit Kapitel 4/5 
 

na K5 Ja 1 Ja 

5 luistervaardigheid luistervaardigheidstoets 
 

na K6 Nee  Nee 

6 idioom + grammatica proefwerk woordjes en 
grammatica uit Kapitel 6/7 
 

na K7 Ja 1 Ja 

7 leesvaardigheid leesvaardigheidstoets 
 

na K7 Nee 1 Nee 

resul-
taat 

O-V-G 

taaltaken: spreek- en 
schrijfvaardigheid 
 
 

Dossier1 met taaltaken gedurende 
schooljaar 

Nee * n.v.t. 

 
1 In een dossier verzamelt de leerling producten van verschillende spreek- en schrijfvaardigheidsopdrachten 
 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 4 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 de 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. 
 

  



Toetsen theoretische leerweg leerjaar 2  pagina 8 van 17 
januari 2020 

Aardrijkskunde 
 
 
Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 1: Brazilië 
(§1 + §2) 

 schriftelijke 
overhoring 

1 ja 

2  Hoofdstuk 1: Brazilië 
(§1 + §2 + §3 + §4) 

 proefwerk 3 ja 

3  Hoofdstuk 2: Nederland in Beweging 
(§1 + §2) 

 schriftelijke 
overhoring 

1 ja 

4  Hoofdstuk 2: Nederland in Beweging 
(§1 + §2 + §3 + §4) 

 proefwerk 3 nee 

5  Praktische opdracht: 
Project Voorzieningen niveau 

 verslag + 
presentatie 

2 nee 

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

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 2 Industriële revolutie  
§1 t/m §3 Opkomst fabrieken, eco-
nomische en sociale gevolgen 

periode 1 PO 1 nee 

2  H 4 Leven in een massasamenleving 
§ 1 t/m 5; Spanningen in Europa, 
WO1, Economische wereldcrisis, in-
terbellum, opkomst Hitler, tweede 
wereldoorlog in Nederland 
 

periode 2 proefwerk 2 ja 

3  Dossier bij hoofdstuk 4 
 

periode 2 PO 1 nee 

4  Opdracht Drents archief 
 

periode 2 PO 1 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 Wanneer Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 vaardigheden PO Microscopie bloedcellen start periode 1 
 

nee 1 nee 

2 eten proefwerk 7.1 t/m 7.4 
 

voor herfstvakantie 
 

ja 3 ja 

3 presentatie or-
gaanstelsels 

PO Leerlingen geven een 
presentatie over een bepaald 
orgaanstelsel 
 

einde periode 1 nee 2 nee 

4 je lichaam werkt proefwerk H8 §1 t/m §4 voor kerstvakantie 
 

ja 3 nee 

5 ziek zijn proefwerk H9 §1 t/m §4 rond week 6 
 

ja  nee 

6 je verandert PO schoolkrant 
Schoolkrant over allerlei on-
derwerpen gerelateerd aan 
seksualiteit 
 

rond week 10 
 

nee 1 nee 

7 voortplanting proefwerk H11 11.1 t/m 11.4 
 

einde periode 3 
 

ja 3 ja 

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

eerste 4 weken pe-
riode 4 
 

nee 2 nee 

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

einde periode 4 
 

nee 2 nee 

 

Toelichting op de toetsen 
⋅ 4x leertoets: alle hoofdstukken toetsen 
⋅ 5x PO: 1x microscopie, 1x presenteren, 1x verslag, 1x schoolkrant maken, 1x website ma-

ken. 
 
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 meer inzicht geven of je biologie op tl-niveau succesvol kunt volgen. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
- maximaal 2 herkansingen 
- leerling vult een herkansingschecklist in 
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Natuur-/scheikunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  H2  Water 
 

 toets 3 Ja 

2  H1  Stoffen 
 

 poster 2 nee 

3  H3  Elektriciteit 
 

 toets 3 ja 

4  H6  Geluid 
 

 opdracht 2 nee 

5  H5  Bewegen 
 

 toets 3 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 Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1 meetkunde (vak rekenen) 
 

hoofdstuk 3 week 14 ja 1 nee 

2 meetkunde hoofdstuk 5, 6 en 8 
 

week 14 ja 2 ja 

3 statistiek hoofdstuk 4 
  

per. 4 ja 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ Meetkunde bij het vak rekenen 
⋅ Meetkunde bij het vak wiskunde 
⋅ Statistiek bij het vak wiskunde 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Cijfer 2 telt 2 keer mee door de koppeling met het vak rekenen. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen  
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Economie 
 

Cijfer Domein 
 

Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  hoofdstuk 2 en 3 
 

 ja 2 ja 

2  hoofdstuk 4 en 5  ja 2 ja 
 

3  hoofdstuk 6 en 7 
 

 ja 2 ja 

 

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 op locatie na vier 
lesweken 
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 3x 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 Wanneer Leertoets Weging 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 (componeren) 
 

compositieopdracht december nee 2 nee 

6 praktijk (spelen) 
 

bandopdracht 1 februari nee 2 ja 

7 muziektheorie 
 

toets akkoorden mei ja 2 ja 

8 praktijk (spelen) 
 

speelstuk mei nee 2 ja 

9 praktijk (spelen) 
 

bandopdracht 2 juni nee 2 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 2x 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 Wanneer Leertoets 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 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ het vak theater toetst de leerstof uitsluitend in een praktische opdracht 
⋅ toets 5(*) 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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