
Leerjaar 1 VakMavo 2021 - 2022 
 

PTO    vak:   NaSk                             Methode: Nova VMBO KGT                                                                                                             Leerweg:         VakMavo                               Leerjaar: 1 

 
Periode 

 
kerndoelen 
 
 

 
Inhoud onderwijsprogramma: 
Wat ga je hiervoor doen? 

 
Toetsvorm 

 
Toetsduur 

 
Herkansing 

Ja / nee 

 
Weging  % 

1 
 
 
 
 
 

VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde paragraaf 1 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 1. 

De kandidaat kan: 
- Beschrijven waar het vak nask over gaat; 
- Uitleggen wat een natuurverschijnsel is; 
- Beschrijven waar het vak biologie over gaat; 
- Met voorbeelden het verschil tussen natuurkunde en scheikunde uitleggen. 

 

Mini SO 0.1 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde paragraaf 2 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 2. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen waarom je onderzoek doet bij nask; 
- benoemen wat je met je zintuigen kunt waarnemen 
- beschrijven hoe je voorzichtig aan onbekende stoffen moet ruiken; 
- uitleggen waarom je bij natuurkunde en scheikunde nooit mag proeven van een 

stof; 
- beschrijven wat de onderzoeksvraag en de conclusie van een onderzoek zijn. 

 

Mini SO 0.2 5 minuten  0,2 
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1 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde paragraaf 3 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 3. 

De kandidaat kan: 
- beschrijven wat een practicum is; 
- practicummateriaal herkennen; 
- beschrijven waarvoor je practicummateriaal gebruikt; 
- de veiligheidsregels en veiligheidsmiddelen bij practicum noemen. 

 

Mini SO 0.3 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde paragraaf 4 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 4. 

De kandidaat kan: 
- de werking van de brander uitleggen; 
- een brander op de juiste manier aanmaken; 
- de verschillende vlammen van een brander noemen; 
- de brander instellen, zodat de gewenste vlam ontstaat. 

 

Mini SO 0.4 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde paragraaf 5 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 5. 

De kandidaat kan: 
- van een aantal meetapparaten uitleggen waarvoor je ze gebruikt; 
- het verschil uitleggen tussen analoge en digitale meetapparatuur; 
- beschrijven wat een grootheid en wat een eenheid is; 
- de tijd aflezen op een stopwatch en een stopklok; 
- een lengte meten in centimeter en millimeter; 
- centimeter en millimeter naar elkaar omrekenen. 

Mini SO 0.5 5 minuten  0,2 
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1 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde paragraaf 6 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 6. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen wat met de massa van een stof wordt bedoeld; 
- gram en kilogram naar elkaar omrekenen; 
- uitleggen wat met het volume van een stof wordt bedoeld; 
- volume van een vloeistof meten met een maatcilinder; 
- een maatcilinder op de juiste manier aflezen. 

Mini SO 0.6 5 minuten  0,2 

1 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 0 natuur-en-scheikunde. 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na elke paragraaf 

De kandidaat kan: 
- Alles van de vorig benoemde doelen van hoofdstuk 0 

Repetitie 1 45 minuten  2 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 Stoffen paragraaf 1 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 1. 

De kandidaat kan: 
- vier stofeigenschappen noemen; 
- stoffen herkennen aan hun stofeigenschappen; 
- uitleggen in welke gevallen een stof gevaarlijk kan zijn; 
- de betekenis van enkele gevarensymbolen beschrijven. 

Mini SO 1.1 5 minuten  0,25 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 Stoffen paragraaf 2 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 2. 

De kandidaat kan: 
- het verschil aangeven tussen zuivere stoffen en mengsels; 
- oplossingen en suspensies onderscheiden 

Mini SO 1.2 5 minuten  0,25 
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- beschrijven hoe je stoffen kunt scheiden door middel van extraheren of filtreren. 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 Stoffen paragraaf 3 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 3. 

De kandidaat kan: 
- de massa van een hoeveelheid stof bepalen; 
- het volume van een hoeveelheid vloeistof bepalen; 
- het volume van een rechthoekig voorwerp berekenen; 
- het volume van een voorwerp met een onregelmatige vorm bepalen. 

Mini SO 1.3 5 minuten  0,25 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 Stoffen paragraaf 4 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 4. 

De kandidaat kan: 
- uitleggen wat de dichtheid van een stof is; 
- uitleggen dat dichtheid een stofeigenschap is; 
- de dichtheid van een stof berekenen als de massa en het volume gegeven zijn; 
- aan de hand van de dichtheid van stoffen uitleggen of een stof zinkt, zweeft of 

drijft. 

Mini SO 1.4 5 minuten  0,25 

2 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 1 Stoffen. 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na elke paragraaf 

De kandidaat kan: 
- Alles van de vorig benoemde doelen van hoofdstuk 1 

Repetitie 2 45 minuten  2 
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3 VO kerndoel 

29, 31 en 32 
Hoofdstuk 2 Water paragraaf 1 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 1. 

De kandidaat kan: 
- de drie fasen benoemen; 
- de drie fasen van water herkennen in de praktijk; 
- beschrijven dat ijs en veel andere vaste stoffen een kenmerkende kristalstructuur 

hebben; 
- verschillende soorten neerslag beschrijven. 

Mini SO 2.1 5 minuten  0,25 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 
 

Hoofdstuk 2 Water paragraaf 2 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 2. 

De kandidaat kan: 
- de onderdelen van een vloeistofthermometer benoemen; 
- uitleggen hoe een vloeistofthermometer werkt; 
- een schaalverdeling in graden Celsius maken met behulp van het smeltpunt van 

ijs en het kookpunt van water; 
- verschillende soorten thermometers benoemen. 

Mini SO 2.2 
 

5 minuten 
 

 0,25 
 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Water paragraaf 3 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 3. 

De kandidaat kan: 
- de zes fase-overgangen van stoffen beschrijven; 
- beschrijven hoe de fase-overgangen van water een belangrijke rol spelen bij 

allerlei weersverschijnselen. 

Mini SO 2.3 5 minuten  0,25 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Water paragraaf 4 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na paragraaf 4. 

Mini SO 2.4 5 minuten  0,25 
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De kandidaat kan: 

- beschrijven wat er gebeurt als water kookt; 
- uitleggen wat het kookpunt en smeltpunt (vriespunt/stolpunt) van een stof zijn; 
- uitleggen waarom het kookpunt en smeltpunt stofeigenschappen zijn; 
- uitleggen hoe je het vriespunt of smeltpunt van water kunt verlagen. 

3 VO kerndoel 
29, 31 en 32 

Hoofdstuk 2 Water. 
De kandidaat bestudeert: 

- De bijbehorende door docent gegeven aantekeningen; 
- De tekst “onthouden” na elke paragraaf 

De kandidaat kan: 
Alles van de vorig benoemde doelen van hoofdstuk 2 

Repetitie 3 45 minuten  2 

Omschrijving kerndoelen: 
VO kerndoel 29: Sleutelbegrip 
VO kerndoel 31: Processen in de natuur 
VO kerndoel 32: Theorieën in de natuur 
VO kerndoel 33: Techniek 
 

 


