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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. 
⋅ 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 les-
uur 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 

We-
ging 

Herk. 

1 lezen +  
woordenschat  
 

lezen + woordenschat H1 t/m H3 
 

september  ja 2 ja 

2 taalverzorging 
spelling 

⋅ taalverzorging H2: laatste letter: -t 
of -d 

⋅ taalverzorging H2: de ik-vorm van 
het werkwoord 

⋅ taalverzorging H3: persoonsvorm tt  
⋅ taalverzorging H4: voltooid deel-

woord  
⋅ taalverzorging H5: de verleden tijd 

van zwakke werkwoorden 
⋅ taalverzorging H6: de verleden tijd 

van sterke werkwoorden 
 

oktober  ja 1 ja 

3  presenteren ⋅ presentatie maken en geven  
⋅ spreken en gesprekken H5: een pre-

sentatie voorbereiden  
⋅ spreken en gesprekken H6: een pre-

sentatie houden  
 

december  nee 1 ja 

4 taalverzorging 
spelling 

⋅ taalverzorging H1: de-woorden en 
het-woorden  

⋅ taalverzorging H4: meervoud op -en 
en -s  

⋅ taalverzorging H5: verwijswoorden  
⋅ taalverzorging H6: zijn, hebben, wil-

len, kunnen en zullen  
 

februari  ja 1 ja 

5 lezen +  
woordenschat 
 

lezen + woordenschat H4 t/m H6 
 

april  ja 2 ja 

6 schrijven taalverzorging H1: hoofdletters en 
leestekens 
 
schrijfopdracht 
 

mei  nee 1 ja 

7 spreken discussie/debat 
 
spreken en gesprekken H4: deelnemen 
aan een discussie 
 

juni  ja 1 ja 

 
 
Toelichting op toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Het proefwerk lezen en woordenschat H1 t/m H3 en H4 t/m H6 telt 2x mee, omdat dit on-
derdelen zijn die op het examen terugkomen. Het examen bestaat voor het grootste ge-
deelte uit lezen. Laaggeletterdheid in Nederland stijgt, leerlingen hebben een grotere 
woordenschat nodig om zich te kunnen redden.  
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen 
 
  



Toetsen vmbo bk leerjaar 1  pagina 5 van 15 
augustus 2020 

 

  



Toetsen vmbo bk leerjaar 1  pagina 6 van 15 
augustus 2020 

Engels 
 
 

Cijfer Domein Inhoud 
 

Wanneer Leertoets We-
ging 

Herk. 

1 Thema 2 
Library – file 1 – This is Me 
 

hoofdstuktoets  ja 1 ja 

2 Thema 3 
Library – file 2 – A perfect day 
 

hoofdstuktoets  ja 1 ja 

3 Thema 5 
Library – file 3 – Party Time! 
 

hoofdstuktoets 
  

 ja 1 ja 

4 Taaldorp  
 

spreekvaardigheid  nee 2 nee 

5 Thema 6 
Library – file 4 – Post it, like it 
 

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 gram-
matica van Kapitel 1 
 

na K1 ja 1 ja 

2 
 

idioom + grammatica proefwerk woordjes en gram-
matica uit Kapitel 2 en 3 
 

na K3 ja 1 ja 

3 
 

luister-/leesvaardigheid luistertoets en leestoets na K4 nee 1 nee 

4 
 

idioom + grammatica proefwerk woordjes en gram-
matica uit Kapitel 4 en 5 
 

na K5 ja 1 ja 

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 schrijfvaardigheidsopdrachten. 
 
 
Toelichting op toetsen 
⋅ 3 proefwerken waarop leerlingen zich voorbereiden door thuis en op school te leren en 

te oefenen. 
⋅ 2 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 Wanneer Leer-
toets 

We-
ging 

Herk. 

1 Hoofdstuk 1  
Onderzoeken en ontdekken 
 

proefwerk na H1 ja 1 ja 

2 Hoofdstuk 2  
Bewegen 
 

proefwerk na H2 ja 1 ja 

3 Hoofdstuk 3  
Waarnemen  
 

proefwerk  
  

na H3 ja 1 ja 

4 Opdrachten Stad & Esch & Fit 
 

werkstuk tijdens project nee 1 nee 

5 Hoofdstuk 4  
Gedrag  
 

proefwerk na H4 ja 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4x leertoets: 4x 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 PleinM deel 1A 

H1 Mijn eigen omgeving  
 

  toets 1 ja 

2 PleinM deel 1A 
H2 Arm en rijk  
 

  toets 1 ja 

3 PleinM deel 1B 
H5 Mensen en regels 
 

  toets 1 ja 

4 PleinM deel Economie 
H1 Kopen kost geld 
 

  toets 1 ja 

5 PleinM deel 1B 
H6 Leven in de stad 
 

  opdracht 0,5 nee 

6 PleinM deel Economie  
H2 Aan het werk 
 

  opdracht 0,5 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 

We-
ging 

Herk. 

1 H1  
Ruimtefiguren 

Hoofdstukdoelen:  
⋅ Je oefent met rekenen 
⋅ Je leert over eenheden en de betekenis 

van woorden  
⋅ Je leert over eenheden van lengte 
⋅ Je leert over omtrek 
⋅ Je leert over eenheden van oppervlakte Je 

leert over de oppervlakte van een recht-
hoek 

⋅ Je leert over het gelijk maken van eenhe-
den 

⋅ Je leert over de oppervlakte van een drie-
hoek 

⋅ Je leert over eenheden van inhoud 
⋅ Je leert over de inhoud van een balk en 

een kubus 
⋅ Je leert over verschillende eenheden 
⋅ Je leert snelheid omrekenen en berekenen 
 

sept    1  ja 

2 H2  
Getallen 

⋅ Je leert over rekenen en getallen 
⋅ Je leert over waarde cijfers, grote getallen, 

delers, veelvouden, even en oneven getal-
len, decimalen en Romeinse cijfers 

⋅ Je leert over afronden en afronden op 
ronde getallen 

⋅ Je leert over afronden in de praktijk 
⋅ Je leert met wat voor tekens je aangeeft of 

een getal groter dan, kleiner dan of gelijk 
aan een ander getal is 

⋅ Je leert over verhoudingstabellen 
 

nov 
 

1 ja 

3 H3  
Plaats bepalen 

⋅ Je leert over informatie 
⋅ Je leert over windrichtingen en het regis-

ter van de atlas 
⋅ Je leert over gps-coördinaten 
⋅ Je leert over roosters en assenstelsels 
⋅ Je leert over tekenen in een assenstelsel 
⋅ Je leert over uitgebreide assenstelsels 
 

jan 
 

1 ja 

4 H5  
Lijnen en hoe-
ken 

⋅ Je leert over rechte hoeken, over horizon-
taal en verticaal 

⋅ Je leert over loodrechte lijnen en evenwij-
dige lijnen 

⋅ Je leert over hoeken 
⋅ Je leert hoeken meten 
⋅ Je leert hoeken tekenen 
 

mrt   1 ja 

5 H7 
Tabel, grafiek 
en formule 

⋅ Je oefent met rekenen 
⋅ Je leert over tabellen en regelmaat 
⋅ Je leert een grafiek tekenen 
⋅ Je leert over formules 
⋅ Je leert over het invullen van een tabel bij 

een formule 
⋅ Je leert over het begingetal, het stijggetal 

en het daalgetal 
⋅ Je leert formules veranderen 
⋅ Je leert over letters in formules 
 

mei    1 ja 
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6 H9 
Procenten 

⋅ Je leert over verhoudingstabellen 
⋅ Je leert over breuken, eerlijk delen, deel 

berekenen en breuken op de rekenma-
chine 

⋅ Je leert over breuken en procenten omre-
kenen en korting 

⋅ Je leert over rekenen met procenten 
⋅ Je leert bij korting de nieuwe prijs van een 

product te berekenen 
⋅ Je leert procenten berekenen 
 

juni  
 

1 ja 

 
 
Toelichting bij 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 kennismaking met elkaar en 
met dans 

na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

2 kunst: DANS variatie na vijf 
lesweken 
 

nee 1 ja 

3 kunst: DANS clipdans na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

4 kunst: DANS actie na vijf 
lesweken 
 

nee 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4x praktisch opdracht: presentatie dansen voor elkaar en feedbackgesprekken met elkaar 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Ook oefenen in eigen tijd 
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Muziek 
 
 

Cijfer Domein Inhoud 
 

Datum Leertoets Weging Herk. 

1 spelen 
 

piano  oktober nee 2 ja 

2 spelen 
 

drummen december nee 2 ja 

3 samenspel 
 

bandopdracht 1 februari nee 2 ja 

4 componeren 
 

compositie  april nee 2 ja 

5 samenspel  
 

bandopdracht 2 juni nee 2 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
5x 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 ja 

2 module 2: 
verteltheater met black light 
techniek 
 

theaterpresentatie  
 

eind  
module 2 

nee 1 nee 

3 module 3: 
soap 

script soap 
 
  

halverwege 
module 2 

nee 1 ja 

4 module 2: 
soap 
 

film soap 
 

eind  
module 2 

nee 1 nee 

 
 
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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