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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 
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 Datum Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 grammatica  ⋅ naamwoordelijk gezegde 
⋅ De Brug  
⋅ H1: wg en lv (wederkerende ww)  
⋅ H1: wederkerig en wederkerend vnw. 
⋅ H2: voorzetselvoorwerp  
⋅ H2: werkwoordstijden 
 

na H2 ja 3 ja 

2 leesvaardigheid ⋅ H1: hoofdzaken en bijzaken  
⋅ H2: tekstverbanden en signaalwoorden 
⋅ H3: tekstverbanden en signaalwoorden 
 

na H3 ja 3 nee 

3 fictie  ⋅ literaire mindmap  
⋅ literaire begrippen  
 

 nee 2 nee 

4 spelling  ⋅ H1: leestekens  
⋅ H3: loppelteken & weglatingsstreepje 
⋅ H4: tussenletters in samenstellingen  
⋅ H5: hoofdletters en aanhalingstekens  
⋅ H6: aan elkaar of los 
⋅ H1-H6 werkwoordspelling 
 

na H6 ja 3 ja 

5 schrijfvaardigheid ⋅ betoog 
⋅ H2 en H4 § Schrijven  
 

 nee 2 nee 

6 leesvaardigheid ⋅ H4: feiten, meningen en argumenten 
⋅ H5: kritisch lezen  
⋅ H6: tekst en publiek  
 

na H6 ja 3 nee 

7 grammatica  ⋅ H4: samengestelde zinnen 
⋅ H4: voegwoord  
⋅ H4: zinsdeelzinnen 
⋅ H4: ww in samengestelde zinnen 
 

na H4 ja 3 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 5 leertoetsen: 2x leesvaardigheid, 1x spelling, 2x grammatica 
⋅ 2 opdrachten: 1x fictie (literaire mindmap), 1x schrijfvaardigheid 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden  
⋅ leerlingen maken een toetsanalyse en kunnen een gedegen voorbereiding laten zien 
 
 
  



Toetsen vwo+/gymnasium leerjaar 2  pagina 5 van 19 
augustus 2020 

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 Leertoets Weging Herk. 

1 vocabulaire/grammatica 
 

proefwerk chapitre 1 na ch.1 ja 1 ja 

2 schrijfvaardigheid brief schrijven  
 

na ch.2 nee 1 nee 

3 vocabulaire/grammatica 
 

proefwerk chapitre 3 
  

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 PO (spreekvaardigheid) 
 

spreekopdracht 
 

na ch.6 nee 1 nee 

7 leesvaardigheid leestoets 
 

na ch.7 nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 3x leertoets  3x proefwerk 
⋅ 1x schrijfvaardigheid 
⋅ 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 
⋅ tweede herkansingsmogelijkheid na chapitre 5  
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Duits 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 woordjes/gramma-
tica/zinnetjes 
 

proefwerk Kapitel 1 en 2 na Kap 1 
en 2 

ja 1 nee 

2 woordjes/gramma-
tica/zinnetjes 
 

proefwerk Kapitel 3 en 4 na Kap 3 
en 4 

ja 1 ja 

3 luistertoets luistertoets 
 
  

na Kap 3 
of 4 

nee 1 nee 

4 woordjes/gramma-
tica/zinnetjes 
 

proefwerk Kapitel 5 en 6 na Kap 5 
en 6 

ja 1 ja 

5 leestoets leestoets na Kap 5 
of 6 

nee 1 nee 

6 woordjes/gramma-
tica/zinnetjes 
 

proefwerk Kapitel 7 en 8 na Kap 7 
en 8 

ja 1 ja 

Resul-
taat 

O–V-G 

dossier met taaltaken 
(incl. Münster)  
spreekvaardig-
heid/schrijfvaardigheid 
 

dossier met taaltaken eind van 
school-
jaar 

nee * nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 4x leertoetsen  
⋅ 2x vaardigheidstoetsen: luisteren en lezen 
⋅ dossier waarbij de leerling alle taaltaken minimaal met een voldoende heeft afgerond 

voor de overgang naar 3e klas. 
 
Toelichting op de wegingsfactor 
⋅ *alle taaltaken moeten gemaakt zijn en met een voldoende beoordeeld zijn. Een weging niet 

van toepassing. 
 
Waar moet je rekening mee houden: 
⋅ maximaal 3 toetsen herkansen 
⋅ leerling bespreekt met de docent hoe hij/zij zich voorbereidt op de herkansing en wat 

hij/zei anders gaat doen in de voorbereiding. Dit kan door een reflectieformulier in te 
vullen. Daarbij geeft de leerling aan wat – welke onderdelen – hij/zij nog niet goed be-
heerst en maakt een plan - inclusief tijdsplanning - om op de herkansing beter te kun-
nen presteren. 
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Grieks 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1  ARGO, t/m Thema 1: les 3 Kronos okt/nov 
 

ja 1 ja 

2  ARGO, Thema 1: Forum, 
met nadruk op lessen 4 en 5,  
incl. epiloog: Het ontstaan van ons alfa-
bet 
 

dec/jan 
 

ja 1 ja 

3  ARGO, Thema 2: Olympos 
incl. epiloog: Herakles 
 
(inclusief grammatica en woorden 
Thema 1) 
 

mei ja 1 ja 

4  eindproject klassieke vorming, gecom-
bineerd met Grieks 
 

juni nee 1 nee 
 

 
 
Toelichting op de toetsen 
Elke toets bevat (ook) op de toets gerichte praktische opdrachten, die in betreffende peri-
ode zijn afgerond.  
 
Toelichting op wegingsfactor 
Deze praktische opdrachten maken onderdeel uit van de toets en daarmee van het 
toetscijfer. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Eigen inbreng wordt gewaardeerd: heb je goede ideeën voor de les, voor een opdracht of 
voor de toets, houd ze niet voor jezelf, maar kom ermee! 
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Latijn 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leer-
toets 

Weging Herk. 

1  SPQR, Thema 1: Forum, 
met nadruk op lessen 4 t/m 7,  
incl. Etc. Godenparade. 
 

nov/dec ja 1 ja 

2  SPQR, Thema 2, lessen 8 t/m 10  
+ NB Het Colosseum  
(inclusief grammatica en woorden 
Thema 1) 
 

jan/feb ja 1 ja 

3  SPQR, Thema 2: Ludi, 
met nadruk op lessen 11 t/m 14,  
incl. Etc. Naspel 
(inclusief grammatica en woorden 
Thema 1) 
 

apr/mei ja 1 Ja 

4  eindproject klassieke vorming, gecom-
bineerd met Grieks 
 

jun nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
Elke toets bevat (ook) op de toets gerichte praktische opdrachten, die in betreffende peri-
ode zijn afgerond.  
 
Toelichting op wegingsfactor 
Deze praktische opdrachten maken onderdeel uit van de toets en daarmee van het 
toetscijfer. 
 
Waar moet je rekening mee houden 
Eigen inbreng wordt gewaardeerd: heb je goede ideeën voor de les, voor een opdracht of 
voor de toets, houd ze niet voor jezelf, maar kom ermee! 
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Filosofie 
 
 

Cijfer Domein 
 

Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1 vaardigheden socratisch gesprek   praktische 
opdracht 
 

1 ja 

2 kennisleer & vaardigheden filmanalyse  praktische 
opdracht 
 

1 ja 

3 keuzedomein & vaardigheden keuzedomein   praktische 
opdracht 
 

1 ja 

4 antropologie & vaardigheden geluk 
 
  

 schrifte-
lijke toets 
 

1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
geen 
 
Toelichting op de wegingsfactor 
geen  
 
Waar moet je rekening mee houden: 
Na het verkrijgen van de feedback heeft de leerling de kans om de opdracht of de toets te 
herkansen. Vanaf het cijfer 6 is deze tweede kans optioneel, een cijfer lager dan 6 geeft de 
leerling verplicht een tweede kans. 

  



Toetsen vwo+/gymnasium leerjaar 2  pagina 11 van 19 
augustus 2020 

Aardrijkskunde 
 
 
Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 2  
Van de bergen naar de zee  
(§1 + §2) 
 

 schriftelijke over-
horing 

1 ja 

2  Hoofdstuk 2  
Van de bergen naar de zee  
(§1 + §2 + §3 + §4) 
 

 proefwerk 3 ja 

3  Hoofdstuk 5  
Veranderend China 
(§1 + §2) 
 

 schriftelijke over-
horing 

1 ja 

4  Hoofdstuk 2  
Veranderend China 
(§1 + §2 + §3 + §4) 
 

 proefwerk 3 nee 

5  Praktische opdracht: Nader in te 
vullen op basis van actualiteit 

 verslag 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) 
  



Toetsen vwo+/gymnasium leerjaar 2  pagina 12 van 19 
augustus 2020 

Geschiedenis 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Hoofdstuk 3: Franse Revolutie 
 
Behandelen §1 t/m 6  
(Franse Revolutie, Verlichting, Ba-
taafse Revolutie, Napoleon)  
 
Leerlingen kiezen een onderzoeks-
onderwerp uit dat gekoppeld is aan 
de Franse revolutie.  
 
Groepsopdracht 
 

 PO 1 nee 

2  Hoofdstuk 2: De Verenigde Staten.  
 
Behandelen §1 t/m 6 
(Migratie naar VS, onafhankelijk-
heidsoorlog, burgeroorlog, afschaf-
fing slavernij) 
 
Leerlingen kiezen een bevolkings-
groep en maken daarover een fami-
liegeschiedenis.  
 
Groepsopdracht 
 

 PO 1 nee 

3  Hoofdstuk 4: Industriële Revolutie.  
 
Behandelen §1, 2, 3, 5  
(Oorzaken en gevolgen van Industri-
ele Revolutie, liberalisme, socialisme) 
 
Leerlingen kiezen een opdracht uit 
over de Industriële Revolutie. 
 
Individuele opdracht 
 

 PO 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
geen 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden 
geen 
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Natuur-/scheikunde 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 

1  Introductieopdracht 
 

 presentatie 1 nee 

2  H1 Stoffen 
 

 ja 3 ja 

3  H4 Elektriciteit 
 

 ja 3 nee 

4  H5 Bewegen 
 

 ja 3 ja 

5  H6 Geluid 
 

 ja 3 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 Datum Leer-
toets 

Weging Herk. 

1 algebra 
 

H1 letterrekenen sep ja 2 ja 

2 meetkunde 
 

H2 vlakke meetkunde  okt/nov ja 2 ja 

3 algebra H3 lineaire formules en lineaire 
vergelijkingen 
H4.1 kwadratische formules 
 

dec ja 3 ja 

4 statistiek 
 

H6 procenten en diagramman apr ja 3 ja 

5 algebra H7 kwadratische formules en 
vergelijkingen  
 

mei/jun ja 3 ja 

6 meetkunde H8 inhoud en vergroten 
 

jun ja 3 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
Je mag in totaal maximaal twee toetsen herkansen. 
 
Toelichting op wegingsfactor 
Wiskunde is een stapelvak. In de latere onderwerpen komen eerdere onderwerpen weer 
terug. Vandaar een opstapelende wegingsfactor 
 
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 dans met achtervolging na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

2 kunst: DANS contactimprovisatie en  
samenwerkingsvormen 

na vijf 
lesweken 
 

nee 1 ja 

3 kunst: DANS mijn held na vier 
lesweken 
 

nee 1 ja 

4 kunst: DANS dans op locatie na vijf 
lesweken 
 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 3x praktisch opdracht: presentatie dansen en evaluatiegesprekken 
⋅ de 4e opdracht is ook een praktische dansopdracht maar wordt op film vertoond 
 
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 muziektheorie 
 

toets vormschema’s november ja 2 ja 

2 componeren 
 

compositieopdracht december nee 2 ja 

3 samenspel 
 

bandopdracht 1 februari nee 2 ja 

4 muziektheorie 
 

toets akkoorden mei ja 2 ja 

5 spelen 
 

speelstuk mei nee 2 ja 

6 samenspel 
 

bandopdracht 2 juni nee 2 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ 2x leertoets: theorietoetsen via Beats n Bits 
⋅ 4x 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 Leertoets Weging Herk. 

1 module 1:  
samenspel & dialoog 

korte dialoog incasseren, 
reageren & emotie 
 

halverwege 
module 1 

nee 1 nee 

2 module 1:  
samenspel & dialoog 
 

theaterpresentatie 
dialoog & samenspel 

eind mo-
dule 1 

nee 2 ja 

3 module 2:  
locatietheater 

script locatietheater 
 
  

halverwege 
module 2 

nee 1 nee 

4 module 2:  
locatietheater 
 

film locatietheater eind mo-
dule 2 

nee 2 ja 

5* module 3: 
Romeo & Julia 
 

theatrale presentatie Ro-
meo & Julia 

eind mo-
dule 3 

nee 1 nee 

 
 
Toelichting op de toetsen 
⋅ het vak theater toetst de leerstof uitsluitend in een praktische opdracht 
⋅ toets 5(*) kan ook een formatieve toets 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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Lichamelijke opvoeding (LO) 
 
 

Cijfer Domein Inhoud Wanneer Leertoets Weging Herk. 
1 atletiek 

 
werpen buitenperiode nee 1 ja 

2 spel doelspel 
 

buitenperiode nee 1 ja 

3 turnen springen 
 

binnenperiode nee 1 ja 

4 spel netspelen 
 

binnenperiode nee 1 ja 

5 meervoudige bewe-
gingsbekwaamheid 
 

 hele jaar door nee 1 ja 

 
 
Toelichting op de toetsen 
De onderdelen zullen als praktijkopdracht gedurende de lessenreeks/periode worden afge-
rond. 
 
Toelichting op wegingsfactor 
geen 
 
Waar moet je rekening mee houden  
⋅ Tijdens de buitenperiode moet je voor je kleding en schoenen rekening houden met de 

weersomstandigheden. 
⋅ Tijdens de binnenperiode moet je kleding en schoenen dragen die geschikt zijn voor 

zaalsporten.   
⋅ Als je een blessure hebt of als er andere onvoorziene omstandigheden zijn, dan kom je 

in principe wel altijd naar de LO-les. Er zal dan in overleg met de docent gekeken wor-
den naar de mogelijkheden voor een alternatief programma of naar andere rollen die je 
tijdens de LO-les kunt vervullen.  
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