
Leerjaar 2 basis/kader/vakmavo 2021 - 2022 
 

PTO    vak:     Biologie                                                                                                       Leerweg:       kader                                   Leerjaar: 2 

Methode: Biologie voor jou MAX 

 
Periode 

 
kerndoelen 
 
 

 
Inhoud onderwijsprogramma: 
Wat ga je hiervoor doen? 

 
toetsvorm 

 
toetsduur 

 
Herkansing 

Ja / nee 

 
Weging   

1. 
 
 
 
 

BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/6 
BI/K/9 
BI/K/10 
BI/K/11 
BI/V/1 
BI/V/4 
 

De leerling leert;  
Thema 1 (Verbranding en ademhaling)  
- De leerling kan alle onderdelen/ functies van de afbeeldingen benoemen.  
- De leerling leert de werking van de voorkomende organen/ organenstelsels. 
- De leerling leert alle voorkomende begrippen. 

SO 30 minuten nee 1x 

1.  Idem   
 

REP 45 minuten nee 2x 

1. BI/K/3 
BI/K/4 
BI/K/6 
BI/K/9 

De leerling leert;  
Thema 2 (Voeding en vertering)  
- De leerling kan alle onderdelen/ functies van de afbeeldingen benoemen.  
- De leerling leert de werking van de voorkomende organen/ organenstelsels. 
- De leerling leert alle voorkomende begrippen. 
 

SO 30 minuten nee 1x 

1.  Idem  
 

REP 45 minuten  nee 2x 

1. 
 
 

 
 
 

Praktijkopdracht; de schijf van vijf 
-De leerling leert de geleerde theorie toe te passen 
 

Formatief 45 minuten   
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1. I/K/3 

BI/K/4 
BI/K/6 
BI/K/9 
BI/K/10 
BI/K/11 
BI/V/1 
BI/V/4 

De leerling leert;  
Thema 3 (De bloedsomloop)  
- De leerling kan alle onderdelen/ functies van de afbeeldingen benoemen.  
- De leerling leert de werking van de voorkomende organen/ organenstelsels. 
- De leerling leert alle voorkomende begrippen. 
 

SO 30 minuten  nee 1x 

2.  Idem 
 

REP 45 minuten Nee 2x 

2. BI/K/12 
BI/K/13 

De leerling leert;  
Thema 4 (Seksualiteit en voortplanting)  
- De leerling kan alle onderdelen/ functies van de afbeeldingen benoemen.  
- De leerling leert de werking van de voorkomende organen/ organenstelsels. 
- De leerling leert alle voorkomende begrippen. 

SO 30 minuten Nee 1x 

2.  Idem  REP 45 minuten  Nee  2x 

2.  Thema 4 (Seksualiteit en voortplanting)  
Folder; voorbehoedsmiddel 
- De leerling leert geleerde theorie toe te passen. 
- De leerling doet onderzoek naar voorbehoedsmiddelen en maakt een poster van de 
bevindingen. 
 

Praktijkopdracht 90 minuten Nee 1x 

3. BI/K/3 
BI/K/5 
BI/K/6 
BI/K/7 

De leerling leert;  
Thema 6 (Ecologie en duurzaamheid)  
- De leerling kan noemen welke relaties er zijn tussen organismen bij de 
energiestromen in een ecosysteem. 
- De leerling kan biotische en abiotische milieufactoren noemen en toelichten. 
- De leerling kan in een beschreven ecosysteem producenten, consumenten en 
reducenten onderscheiden. 
- De leerling kan planten- en diersoorten noemen die een voedselketen/voedselweb 
of een piramide van biomassa/aantallen vormen. 

SO 30 minuten Nee 1x 
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- De leerling kan in een beschreven ecosysteem biotische en abiotische 
milieufactoren noemen en toelichten. 
- De leerling leert alle voorkomende begrippen. 
 

3.  Idem  
 

REP 45 minuten Nee 2x 

3.  Poster; voedselweb 
- De leerling leert geleerde theorie toe te passen. 
- De leerling doet onderzoek naar verschillende voedselwebben en maakt een poster 
van de bevindingen. 

Praktijkopdracht 90 minuten  Nee 1x 

3.  vlog; dierenleed 
- De leerling leert geleerde theorie toe te passen. 
- De leerling doet onderzoek naar verschillende vormen van dierenleed en maakt een 
vlog van de bevindingen. 

Praktijkopdracht 90 minuten  Nee 1x 

3. BI/K/12 
BI/K/13 

De leerling leert;  
Thema 5 (Erfelijkheid en evolutie)  
- De leerling kan alle onderdelen/ functies van de afbeeldingen benoemen.  
- De leerling leert de werking van de voorkomende organen/ organenstelsels. 
- De leerling leert alle voorkomende begrippen. 

Formatief 30 minuten    

3.  Idem  Formatief 45 minuten    

Omschrijving kerndoelen: 
BI/K/1 Oriëntatie op leren en werken 
BI/K/2 Basisvaardigheden 
BI/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie 
BI/K/4 Cellen staan aan de basis 
BI/K/5 Schimmels en bacteriën; soms nuttig en soms schadelijk 
BI/K/6 Planten en dieren en hun samenhang; de eigen omgeving verkend 
BI/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving 
BI/K/8 Houding, beweging en conditie 
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BI/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport, en uitscheiding 
BI/K/10 Bescherming 
BI/K/11 Reageren op prikkels 
BI/K/12 Van generatie op generatie 
BI/K/13 Erfelijkheid en Evolutie 
BI/V/1 Bescherming en antistoffen 
BI/V/2 Gedrag bij mens en dier 
BI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
BI/V/4 Vaardigheden in samenhang 

 


