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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) 

⋅ het onderwerp van een tekst 
⋅ synoniem zoeken 
⋅ werkwoorden, persoonsvorm 

en zinsdelen, hoofdletters en 
leestekens 

 

  schrifte-
lijke toets 

1 ja 

2 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 2) 

⋅ alinea, deelonderwerp en tus-
senkopje 

⋅ een omschrijving zoeken 
⋅ onderwerp, zelfstandig naam-

woord en lidwoord 
⋅ laatste letter -d of -t, de ik-

vorm van het werkwoord 
 

 schrifte-
lijke toets 

1 nee 

3 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 3) 
 

⋅ zoekend lezen 
⋅ een voorbeeld zoeken, 
⋅ werkwoordelijk gezegde, 

meervouden op  
 -en en -s 
⋅ persoonsvorm tegenwoordige 

tijd 
 

  schrifte-
lijke toets 

1 nee 

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

⋅ inleiding, middenstuk eb slot 
⋅ een korte tekst schrijven 
⋅ een tegenstelling zoeken, lij-

dend voorwerp, mannelijk, 
vrouwelijk of onzijdig 

⋅ voltooid deelwoord 
 

  schrifte-
lijke toets 
en verhaal 

1 ja 

5 lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 5) 
 
presentatie 

⋅ het doel van een tekst 
⋅ een presentatie houden 
⋅ een bekend woorddeel zoe-

ken 
⋅ bijvoeglijk naamwoord, 
⋅ verwijswoorden, de verleden 

tijd van zwakke werkwoorden 
 

  schrifte-
lijke toets 
en 
Presenta-
tie stage 

1 nee 

6 Lezen, woordenschat, 
taalverzorging  
(hoofdstuk 6) 

⋅ tekst en afbeeldingen 
⋅ zoeken in het woordenboek 
⋅ voorzetsels 
⋅ lastige werkwoorden 
⋅ de verleden tijd van sterke 

werkwoorden 
 

  schrifte-
lijke 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 

Weging 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 luistervaardigheid SO Unit 3  
eerste helft vocabulary 
+ grammar 
 

tijdens Unit 3 ja 1 nee 

6 idioom + grammatica proefwerk Unit 3  
vocabulary + grammar 
 

na Unit 3 ja 2 ja 

7 leesvaardigheid leesvaardigheidstoets 
 

n.a.v. Unit 1 t/m 3 nee 1 nee 

8 taaldorp spreekvaardigheids-
toets 
 

na Unit 4 + intro 
Taaldorp 

nee 1 nee 

9 luistervaardigheid luistervaardigheidstoets n.a.v. vocabulary 
training in voor-
gaande Units  
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op toetsen 
Tot en met de derde periode wordt er getoetst op het inhoud van het boek zodat de leer-
ling bekend wordt met het gebruik van de 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 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  
  

na ch.3 Ja 1 ja 

4 luister- en leesvaardigheid 
  

luister- en leestoets 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 

 
 
Toelichting op de toetsen 
4x leertoets 4x pw 
⋅ 1x spreekvaardigheid 
⋅ 1x luistervaardigheid 
⋅ 1x leesvaardigheid 
 
Toelichting op de wegingsfactor 
geen  
 
Waar moet je rekening mee houden 
⋅ maximaal 2 herkansingen per jaar 
⋅ eerste herkansingsmomenten na chapitre 3 
⋅ tweede herkansingsmoment na chapitre 6 
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Aardrijkskunde 
 
 
Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

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

 schriftelijke 
overhoring 

1 ja 

2  Hoofdstuk 2: Steden in je eigen omgeving 
§1 + §2 + §3 + §4 

 proefwerk 3 ja 

3  Praktische opdracht: eigen omgeving  
(verslag + presentatie)  

 verslag + 
presentatie 

2 nee 

4  Hoofdstuk 5: Landschappen in Europa  
(§1 + §2 + §3 + §4) 

 proefwerk 3 ja 

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

 proefwerk 3 nee 

6  Praktische opdracht:  
Presentatie opdracht over natuurgeweld 

 presentatie 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: Jagers en boeren 
 
Behandelen §1 t/m §3 (jagers en ver-
zamelaars, eerste boeren, kort over 
Egyptenaren) 
 

periode 1 SO 2 ja 

2  Hoofdstuk 2: Griekse steden, een Ro-
meins rijk § 2.1 t/m 2.4 Bestuursvor-
men Grieken, Romeinse Rijk, ont-
staan Christendom  
 

periode 2 PW 3 ja 

2  Dossier behorende bij Oude Grieken 
en Romeinen  
 

periode 2 PO 1 nee 

3  Hoofdstuk 3: Kastelen, kloosters en 
steden § 1 t/m §4. Leven op platte-
land, uitbreiding Christendom, ont-
staan Islam, groei handel middeleeu-
wen  
 

periode 3 PW 3 ja 

3  Dossier bij Kastelen, kloosters en 
steden  
 

periode 3 PO 1 nee 

4  Hoofdstuk 4 Nieuw geloof en nieuw 
land. §1 t/m §4; Renaissance, ont-
dekkingsreizen, kerkhervormingen, 
opstand Nederlanden 
 

periode 4 PW 3 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 

Weging Herk. 

1 onderzoeksvaar-
digheden 
 

PO Boom en Blad start periode 1 nee 1 nee 

2 onderzoeken en 
ontdekken 
 

proefwerk 1.1 t/m 1.4 
 

na de herfstva-
kantie 

nee 3 nee 

3 vaardigheden PO Poster aangepast skelet 
 

rond week 4 nee 1 nee 

4 bewegen proefwerk H2 §1 t/m §4 rond week 5 
 

ja 3 ja 

5 waarnemen proefwerk H3 §1 t/m §4 einde periode 3 
 
 

ja 3 ja 

6 vaardigheden PO Fotostrip maken van 
waarneming 
 

rond week 7 
 

nee 1 nee 

7 onderzoeksvaar-
digheden 
 

PO Nabijheidspunt 
 

rond week 13 ja 1 ja 

8 Run2beFit PO Run2befit 
 

laatste 8 weken 
van het jaar 
 

nee 2 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen: 
⋅ 3x leertoets: alle hoofdstukken toetsen 
⋅ 5x PO: 2x onderzoeksverslag, 1x poster maken, 1x fotostrip, 1x verslag 
 
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  
geen 
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Wiskunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 
1 meetkunde  

(vak rekenen) 
 

hoofdstuk 4 week 13 ja 1 nee 

2 meetkunde 
 

hoofdstuk 5 en 8 week 13 ja 2 ja 

3 rekenen hoofdstuk 6 en 9 
 

per. 4 ja 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ Meetkunde bij het vak rekenen 
⋅ Meetkunde bij het vak wiskunde 
⋅ Rekenen 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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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 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 

eind  
module 1 

nee 2 ja 

3 module 2: 
soap 

script soap 
 
  

halverwege 
module 2 

nee 1 nee 

4 module 2: 
soap 
 

film soap 
 

eind  
module 2 

nee 2 ja 

5* 
 

module 3:  
thematheater 
 

verhaal vertellen begin  
module 3 

nee 1 nee 

6* 
 

module 3:  
thema verteltheater 

theaterpresentatie  
thema verteltheater 
 

eind  
module 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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