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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 lezen 1 - het onderwerp van een tekst 
2 - deelonderwerpen 
3 - inleiding, slot en  
  hoofdgedachte 
 

  ja 3 nee 

2 spelling 2 - spelling in het woordenboek 
2  - de verleden tijd van zwakke  
   werkwoorden 
3  - meervouden op -en 
3  - de verleden tijd van sterke  
   werkwoorden 
4  - meervouden op -s 
4  - voltooid en onvoltooid  
   deelwoord 
 

  ja 3 ja 

3 grammatica 2  - onderwerp 
2  - bijvoeglijk naamwoord 
3  - werkwoordelijk gezegde 
3  - zelfstandig werkwoord en  
   hulpwerkwoord 
4  - lijdend voorwerp 
4  - aanwijzend en vragen  
   voornaamwoord 
 

  ja 3 ja 

4 fictie/schrijven boekopdracht 
 

  nee 2 nee 

5 lezen 4 - tekstverbanden en signaal- 
   woorden 
5 - het doel van een tekst 
6 - tekst en beeld 
 

 ja 3 nee 

6 grammatica/ 
spelling 

5  - meewerken voorwerp 
5  - voorzetsel 
6  - bijwoordelijke bepaling 
6  - bijwoord 
5  - bijvoeglijk naamwoord 
5  - deelwoorden als bijvoeglijk  
   naamwoord 
6  - komma, dubbele punt en  
   aanhalingstekens 
6  - werkwoordsvormen en  
   werkwoordstijden 
 

  ja 3 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 5 leertoetsen: 2x leesvaardigheid, 1x spelling, 1x grammatica, 1x grammatica/spelling 
⋅ 1 boekopdracht  
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden  
leerlingen maken een toetsanalyse 
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Engels 
 
 
 Cijfer Domein Inhoud Wanneer 

 
Leertoets Weging Herk. 

1 PW Unit 1 grammatica, woorden en 
expressions van Unit 1, stu-
dyboxen 1 t/m 5 
 

week 41 ja 1 ja 

2 PW Unit 2 grammatica, woorden en 
expressions van Unit 2, stu-
dyboxen 1 t/m 5 
 

week 50 Ja 1 ja 

3 PW Unit 3 grammatica, woorden en 
expressions van Unit 3, stu-
dyboxen 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 
expressions van Unit 4, stu-
dyboxen 1 t/m 5 
 

week 15 ja 1 ja 

6 PW Unit 5 grammatica, woorden en 
expressions van Unit 5, stu-
dyboxen 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/grammatica 
 

proefwerk chapitre 1 na ch.1 ja 1 ja 

2 spreekvaardigheid in duo’s 2 spreekop-
drachten 
 

na ch.2 nee 1 nee 

3 vocabulaire/grammatica proefwerk chapitre 3 + 
ontkenning en  
regelm.ww ch.2 
  

na ch.3 Ja 1 ja 

4 luistervaardigheid luistertoets 
 

na ch.4 nee 1 nee 

5 vocabulaire/grammatica 
 

proefwerk chapitre 5 
 

na ch.5 ja 1 ja 

6 vocabulaire/grammatica 
 

proefwerk chapitre 6 
 

na ch.6 ja 1 ja 

7 leesvaardigheid leestoets 
 

na ch.6 nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4x leertoets  4x pw 
⋅ 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 
⋅ eerste herkansingsmogelijkheid na chapitre 6 
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Aardrijkskunde 
 
 
Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 1  
Canada dichtbij en veraf  
(§1 + §2, intro en werken met de atlas) 

 schriftelijke 
overhoring 

1 ja 

2  Hoofdstuk 2  
Landschapzones op aarde 
(§1 + §2 + §3 + §4 + §5) 

 proefwerk 3 ja 

3  Hoofdstuk 4  
Eigen omgeving in beeld - Project  

 praktische  
opdracht 

2 nee 

4  Hoofdstuk 5  
Klimaten en natuurlandschappen Europa  
(§1 + §2 + §3 + §4) 

 proefwerk 3 ja 

5  Hoofdstuk 7  
Natuurrampen in Japan  
(§1 + §2 + §3 + §4) 

 proefwerk 3 nee 

6  Praktische opdracht:  
nader in te vullen op basis van actualiteit 

 verslag + 
presentatie 
(2x) 

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: prehistorie 
 
§1 t/m §3 (jagers en verzamelaars, 
eerste boeren, kort over Egypte-
naren). 
 

periode 1 SO 2 ja 

2  Hoofdstuk 2: Oude Grieken 
 
§1 t/m 5 over het ontstaan van 
poleis, diverse bestuursvormen, cul-
tuur en religie. 
 

periode 2 PW 3 nee 

3  Dossier behorende bij Oude Grieken. 
 

periode 2 PO 1 nee 

4  Hoofdstuk 3: Romeinen 
 
§1 t/m 4 over het ontstaan en de 
groei van het Romeinse Rijk, de 
Grieks-Romeinse cultuur en het ont-
staan van het christendom. 
 

periode 3 PW 3 ja 

5  Dossier behorende bij de Romeinen 
 

periode 3 PO 1 nee 

6  Verslag Archeon 
 

periode 3 PO 1 nee 

7  Project Middeleeuwen 
 
Leerlingen kiezen een onderwerp uit 
H4 of H5 (vroege en late Middeleeu-
wen) en maken hierover een verdie-
pingsopdracht. 
 

periode 4 PO 2 nee 

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

  



Toetsen atheneum leerjaar 1  pagina 9 van 14 
januari 2020 

Biologie 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1 vaardigheden PO Microscopie wangslijmvlies 
 

start  
periode 1 
 

nee 1 nee 

2 vaardigheden PO Natuurwetenschappelijk 
verslag  

rond herfst-
vakantie 
 

nee 2 nee 

3 onderzoeken en 
ontdekken 

proefwerk H1 §1 t/m §3 
Wat is biologie?  Hoe doe je 
onderzoek? Cellen en leven. 
  

rond herfst-
vakantie 

ja 3 ja 

4 bewegen proefwerk H2 §1 t/m §4 en §6 
Botten, Spieren, Blessures en 
bewegen.  
 

rond kerst-
vakantie 
 

ja 3 nee 

5 waarnemen proefwerk H3 §1 t/m §4 en §6 
Zintuigen, hersenen, prikkels. 
 

rond voor-
jaarsvakan-
tie 
 

ja 3 nee 

6 vaardigheden PO microscopie Waterpest 
 

start 
nieuwe 
hoofdstuk 
 

nee 1 nee 

7 planten proefwerk H5 §1 t/m §4 en §6 
Plantencel, transport door 
planten, organen plant. 
 

voor meiva-
kantie 

ja 3 ja 

8 de groene omge-
ving 

PO natuurfilm maken 
Ecosysteem, abiotische en bi-
otische factoren, voedselweb. 
 

week voor 
deadline cij-
fers einde 
schooljaar 
 

nee 2 nee 

9 Stad & Esch & Fit 
(je lichaam werkt) 
 

PO Website maken  
Beoordeeld op inhoud van de 
verschillende onderdelen 
Verschillende orgaanstelsels 
van de mens. 
 

inleveren na 
Meppelrun 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen: 
⋅ 4x leertoets: alle hoofdstuk toetsen over 1 hoofdstuk 
⋅ 5x PO: 2x microscopie, 1x verslag, 1x film 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 meer inzicht geven of je biologie op havo-niveau succesvol kunt vol-
gen. 
 
Waar moet je rekening mee houden  
⋅ maximaal 2 herkansingen 
⋅ toetsanalyse 
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Wiskunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Datum Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 meetkunde hoofdstuk 1 Figuren 
 

23-09 ja 2 ja 

2 algebra hoofdstuk 2 Getallen en Formules 
 

31-10 ja 2 ja 

3 algebra en 
verbanden 

hoofdstuk 3 Assenstelsels en grafieken  
 

06-12 ja 3 ja 

4 meetkunde hoofdstuk Meetkunde:  
§4.1 t/m §4.5 & §7.1 t/m §7.5 
 

27-01 ja 3 ja 

5 algebra §5.1, §5.2, §5.3, §6.1, §6.2, §8.3 en §8.4 
 

Week 13 ja 4 nee 

6 algebra en 
verbanden 
 

§6.3, §6.4, §6.5, §8.1, §8.2, §8.5 en §8.6 Week 22 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. 
 
Data herkansingen 
⋅ Cijfer 1 of 2: herkansbaar in de eerste popweek 
⋅ Cijfer 3 of 4: herkansbaar in de tweede popweek (week 7) 
 
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 Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 kunst: DANS alledaagse bewegingen en dans na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

2 kunst: DANS ik dans: RUIMTE na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

3 kunst: DANS duet: emoties na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

4 kunst: DANS clipdans 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 Leertoets Weging Herk. 

1 praktijk (zingen) 
 

zingen oktober nee 1 nee 

2 muziektheorie 
 

toets toonhoogte november ja 2 nee 

3 praktijk (spelen) 
 

piano spelen november nee 2 nee 

4 praktijk (spelen) 
 

drummen december nee 2 nee 

5 muziektheorie 
 

toets Ritme december ja 2 nee 

6 praktijk (spelen) 
 

bandopdracht 1 februari nee 2 ja 

7 praktijk (componeren) 
 

compositieopdracht april nee 2 ja 

8 praktijk (spelen) 
 

bandopdracht 2 juni nee 2 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 2x leertoets: theorietoetsen via Beats n Bits 
⋅ 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 Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 module 1: 
wie, wat, waar & tableau vivant 
 

theaterpresentatie  
wie, wat, waar 

halverwege 
module 1 
 

nee 1 nee 

2 module 1: 
wie, wat, waar & tableau vivant 
 

theaterpresentatie  
tableau vivant 

einde mo-
dule 1 

nee 2 ja 

3 module 2: 
soap 

script soap 
 
  

halverwege 
module 2 

nee 1 nee 

4 module 2: 
soap 
 

film soap 
 

eind mo-
dule 2 

nee 2 ja 

5* 
 

module 3:  
thematheater 
 

verhaal vertellen begin mo-
dule 3 

nee 1 nee 

6* 
 

module 3:  
thema verteltheater 

theaterpresentatie  
thema verteltheater 
 

eind mo-
dule 3 

nee 2 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ het vak theater toetst de leerstof uitsluitend in een praktische opdracht 
⋅ toets 5 en 6 (*) kunnen ook formatieve toetsen 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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