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Vak Aardrijkskunde Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) door / chou

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Klimaatvraagstukken –
Geheel

A en C AT 80 3 2 ja

3 Wonen in Nederland
(PO)*
Wonen in Nederland
(AT)

A en E
A en E

PO
AT

*
80

2
2

2
2

nee
ja

4 Zuid-Amerika
(H.4+5+Venezuela)

A en D AT 60 3 2 ja

Hulpmiddelen Grote Bosatlas

Vakspecifieke opmerkingen Toelichting op PO in kwartaal 3: De leerling geeft met een
groepje les aan de rest van de klas over een of meerdere
paragrafen uit het boek Wonen in Nederland. Deze les wordt
beoordeeld met een cijfer dat tot stand komt op basis van een
beoordelingsformulier dat begin van kwartaal 3 aan de leerling
wordt verstrekt in SOMToday.
De einddatum van deze PO verschilt dus van groepje tot
groepje, het schema met wie wanneer lesgeeft wordt uiterlijk in
de derde lesweek van kwartaal 3 aan de leerlingen
bekendgemaakt.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Wereld
C: Aarde
D: Gebieden
E: Leefomgeving

Stedelijk Gymnasium Schiedam, PTA leerjaar 5, 2022-2023 3



Vak Biologie Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) petr / bman

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Ecologie en
stofwisseling

B, C, D AT 100 3 3 ja

3 Enzymkinetiek A, B PO
verslag

180 1 1/3 nee

4 Ethologie Blijdorp A, D PO
verslag

300 1 1/3 nee

Huidmondje A, D PO
tekenin
g

80 1 1/3 nee

Regeling, Gedrag,
DNA en Planten

B, C, D,
E

AT 100 3 3 ja

Hulpmiddelen BINAS, rekenmachine (niet grafisch), tekenmateriaal

Vakspecifieke opmerkingen Alle tekeningen moeten aan het einde van de les ingeleverd
worden. Alle verslagen moeten 1 week voordat de toetsweek
begint, ingeleverd zijn. Beoordelingseisen zijn te vinden bij de
van toepassing zijnde documenten in de vaardigheden
biologiepagina.
Vaardigheden biologie:
https://sites.google.com/a/stgs.nl/stgs-biologie/vaardigheden

Domeinen A: Vaardigheden
B: Zelfregulatie
C: Zelforganisatie
D: Interactie
E: Reproductie
F: Evolutie

Stedelijk Gymnasium Schiedam, PTA leerjaar 5, 2022-2023 4

https://sites.google.com/a/stgs.nl/stgs-biologie/vaardigheden


Vak Cultuur,  Maatschappij en Sport (CMS) Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) menn

Vakspecifieke opmerkingen

Inleiding

Onze school heeft ervoor gekozen om leerlingen in de tweede fase 120 Studielasturen (SLU) te laten
besteden aan een individueel programma van culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten
(CMS). Via een evenredige verdeling zijn er 40 SLU toegekend aan Cultuur, 40 SLU aan
Maatschappij en 40 SLU aan Sport.

De CMS-activiteiten vinden plaats in klas 4 en klas 5. Aan het eind van klas 4 moet tenminste 50 %
zijn afgesloten, d.w.z. tenminste 20 SLU voor Cultuur, 20 SLU voor Maatschappij en 20 SLU voor
Sport. Aan het eind van klas 5 moeten alle CMS-activiteiten naar behoren zijn afgerond.

Een leerling mag geen lessen volgen in klas 5 als het CMS-programma van klas 4 niet is voltooid.
Eveneens mag een leerling geen lessen volgen in klas 6 als het totale CMS-programma niet is
afgerond.

De CMS-coördinator administreert van elke individuele leerling de voortgang van zijn / haar
verrichtingen. De leerling dient van de vervulling van alle SLU in het kader van het vak CMS een
schriftelijk verslag (Cultuur) of een schriftelijke bevestiging (Maatschappij en Sport) te overleggen aan
de CMS-coördinator.

Voor de registratie van een Maatschappij- of een Sportactiviteit zijn formulieren verkrijgbaar.

De voorwaarden waaraan een verslag van een Cultuur-activiteit moet voldoen worden hieronder
toegelicht. In bijzondere omstandigheden kan voor bepaalde onderdelen dispensatie worden verleend
door de CMS-coördinator, die hiervoor toestemming vraagt van de schoolleiding.

CULTUUR

1   Overzicht van de Cultuur-activiteiten met de toegekende SLU.

Bezoek theater (dans, zang, cabaret, toneel, concert e.d.)
Tenminste 1 bezoek.

4 SLU

Bezoek museum
Tenminste 2 bezoeken.

3 SLU

Bekijken speelfilm (bioscoop, dvd,  tv)
Maximaal 5 films, waarvan tenminste 3 verschillende genres (let op: thriller /
actie / horror telt als 1 genre).
Géén animatie- of kinderfilms.

2 SLU per film

Zelf toneelspelen/ ballet of dans / muziekles
Voor het aftekenen van SLU voor toneel of ballet of dans maak je een verslag
van je activiteiten, waarin je eventuele voorstellingen natuurlijk ook betrekt.
Voor het aftekenen van SLU voor muziekles kun je één van je ouders een
formulier laten invullen, waarop je aangeeft welk instrument je speelt.
Let op: je krijgt alleen SLU toegekend voor muziekles gevolgd bij een
muziekschool of een privédocent.

maximaal 15 SLU

Bezoek monument 1 SLU
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Andere activiteiten in overleg met de CMS-coördinator.

2   Schriftelijke verslaglegging van de Cultuur-activiteiten.

Van de Cultuur-activiteit wordt in elk geval het toegangskaartje ingeleverd en een verslag gemaakt, dit
laatste bij voorkeur aan de hand van een recensie van het concert / de expositie e.d.

Het verslag bedraagt ongeveer 1 A4-tje en wordt op papier ingeleverd. Als leerlingen gezamenlijk een
Cultuur-activiteit verrichten, dient elke leerling een individueel verslag in te leveren.

In het verslag moet je in elk geval een duidelijk beargumenteerde beoordeling geven van toneelstuk /
concert / film e.d. Wat sprong er voor jou uit in positieve of negatieve zin? Wat was de beste /
slechtste scène of het mooiste / lelijkste schilderij ? Vertel iets over de toegepaste technieken /
aankleding e.d.

Het is niet toegestaan om verslagen in te leveren van Cultuur-activiteiten die behoren tot het les- of
excursieprogramma van de school.

MAATSCHAPPIJ

1   Overzicht van de Maatschappij-activiteiten met de toegekende SLU .

Voor alle Maatschappij-activiteiten geldt: 1 gewerkt klokuur = 1 SLU

Let er goed op dat het een non-profit organisatie betreft waar je vrijwilligerswerk doet.
Vrijwilligerswerk binnen de familie is in principe niet toegestaan.
Overleg bij twijfel altijd met de CMS-coördinator.

In school: Bestuurlijke activiteit, zoals lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad, van de
leerlingenraad of van een commissie ( bijv. Crew / H&C )
begeleiding onderbouwleerling(en) (ADDIDI-project)

Buiten
school:

Elke vorm van onbetaald werk of vrijwilligerswerk bij een non-profit organisatie,
bijvoorbeeld in een bejaardentehuis of bij een sportvereniging, bij scouting of jeugdland,
collecteren enz.

2   Registratie Maatschappij-activiteiten.

De Maatschappij-activiteiten in school worden gedocumenteerd door de CMS-coördinator. Het aantal
SLU wordt bepaald in overleg met de CMS-coördinator.

Voor Maatschappij-activiteiten buiten school verschaft de CMS-coördinator de leerlingen een
formulier waarop de vervulling van de activiteit wordt bevestigd door middel van de handtekening van
een volwassen begeleider van de activiteit of van één van de ouders.

SPORT

1   Overzicht van Sport-activiteiten met de toegekende SLU.

Als Sport-activiteit geldt elke vorm van actieve sportbeoefening, individueel of in clubverband. Voor
elke Sport-activiteit geldt: 1 uur sportbeoefening = 1 SLU

2   Registratie Sport-activiteiten

Voor het registreren van Sport-actviteiten verschaft de  CMS-coördinator de leerlingen een formulier
waarop de vervulling van de activiteit wordt bevestigd door middel van de handtekening van een
volwassen begeleider van de activiteit of van één van de ouders.
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Uiterste inleverdatum:

De uiterste inleverdatum van Cultuurverslagen voor de eerste helft van het schooljaar is 13 januari
2023.

Het CMS- programma dient uiterlijk op 9 juni 2023  te zijn afgerond volgens de hierboven beschreven
voorwaarden. Is het programma niet naar behoren afgerond, dan kan de leerling niet bevorderd
worden naar de volgende klas.

Hierover wordt de leerling uiterlijk op 23  juni 2023 geïnformeerd.
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Vak Duits Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) blee

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Literatuur en
literatuurgeschiedenis

E AT 100 3 1 ja

3 Luistervaardigheid B LT 60 3 1 nee

4 Spreekvaardigheid
(monoloog en dialoog)

C MO 30 3 1 nee

Hulpmiddelen Alleen bij AT van kwartaal 2: Woordenboek D-N, N-D

Vakspecifieke opmerkingen

Domeinen A: Leesvaardigheid
B: Kijk- en luistervaardigheid
C: Gespreksvaardigheid
D: Schrijfvaardigheden
E: Literatuur
F: Oriëntatie op studie en beroep
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Vak Economie Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) poot

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Economische scholen
Keuzeonderwerp 1

A, H, I, K PO - 3 2 nee

3 Leerstof: Keynesiaans
conjunctuurmodel
Keuzeonderwerp 2

A, I, K AT 80 3 2 ja

4

Hulpmiddelen Basispakket, zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling
toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de
eindexamens en de staatsexamens vo in 2022, van 22 juni 2020,
nummer CvTE-20.01237.
Grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Vakspecifieke opmerkingen In klas 5 worden conform de syllabus centraal examen 2023
economie vwo klaslokaalexperimenten uitgevoerd. Meer
informatie in bijlage 1 hieronder.
Toelichting op PO bij keuzeonderwerp 1 in kwartaal 2: zie bijlage
2 hieronder.
Toelichting op keuzeonderwerp 2 in kwartaal 4: zie bijlage 3
hieronder.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Schaarste
C: Ruil
D: Markt
E: Ruilen over de tijd
F: Samenwerken en onderhandelen
G: Risico en Informatie
H: Welvaart en groei
I: Goede tijden, slechte tijden
J: Onderzoek en experiment
K: Keuzeonderwerpen

Bijlage 1 - Klaslokaalexperimenten

Inleiding
De klaslokaalexperimenten worden toegepast ter introductie van een nieuw onderwerp. Door het
onderwerp te introduceren met behulp van een klaslokaalexperiment, komt het onderwerp direct tot
leven. Abstracte begrippen worden grijpbaar voor leerlingen. De introductie in de vorm van een
klaslokaalexperiment vergroot de kans dat leerlingen de theorie goed tot zich kunnen nemen en vergroot
de kans dat de stof langer beklijft. Hieronder staat voor leerjaar 4 en 5 aangegeven welke
klaslokaalexperimenten worden toegepast per periode. Per klaslokaalexperiment staat aangegeven
welke leerdoelen bij ieder experiment horen
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Klas 4
Periode 1

● Collectieve goederen en externe effecten
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de termen collectieve goederen en externe effecten
■ De leerling krijgt inzicht in het effect van belastingen op de collectieve opbrengst
■ De leerling krijgt inzicht in de invloed van externe effecten op de collectieve

opbrengst en de solidariteit

● Tragedy of the common
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de term tragedy of the common
■ De leerling krijgt inzicht in het nut van (quasi) collectieve goederen
■ De leerling krijgt inzicht in de gevolgen van een situatie met volledig vrije

marktwerking zonder regelgeving

Periode 3
● Gevangenendilemma

○ Leerdoelen:
■ De leerling maakt kennis met het gevangenendilemma
■ De leerling maakt kennis met de termen dominante strategie en nash-evenwicht
■ De leerling krijgt inzicht in het proces dat aan het maken van een keuze vooraf

gaat

Klas 5
Periode 1

● Elasticiteiten
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de term elasticiteit
■ De leerling krijgt inzicht in de keuzes die mensen maken met betrekking tot hun

budget en hun behoeften
■ De leerling maakt kennis met de formule om de prijselasticiteit van de vraag te

berekenen
■ De leerling krijgt inzicht in de verschillen tussen producten met betrekking tot de

prijsgevoeligheid van de vraag

● Surplus
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de term surplus
■ De leerling maakt kennis met de termen betalingsbereidheid en verkoopbereidheid
■ De leerling krijgt inzicht in het voordeel wat kopers en verkopers hebben bij een

transactie
■ De leerling krijgt inzicht in de gevolgen van het vaststellen van een minimumprijs

en maximumprijs

● MO = MK
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de termen marginale opbrengst en marginale kosten
■ De leerling krijgt inzicht in het vaststellen van de situatie van maximale winst bij

een markt van volledige vrije mededinging en een monopolistische markt

Periode 3
● Conjunctuurklok

○ Leerdoelen:
■ De leerling maakt kennis met de term conjunctuur en diverse indicatoren
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■ De leerling krijgt inzicht in de relatie tussen de diverse indicatoren en het verband
met de conjunctuur

Periode 4
● Scoren met beleid (verbanden tussen macro-economische gebeurtenissen)

○ Leerdoelen:
■ De leerling krijgt inzicht in hoe actuele gebeurtenissen de macro-economie

beïnvloeden

● Inflation Island (inflatie)
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de termen deflatie, prijsstabiliteit, hoge inflatie en
hyperinflatie

■ De leerling krijgt inzicht in de effecten van deflatie, prijsstabiliteit, hoge inflatie en
hyperinflatie op de economie binnen verschillende contexten, zoals banken,
overheid, universiteit, winkelcentrum, bouwsector en een woonwijk

● Economia (rentebeleid ECB)
○ Leerdoelen:

■ De leerling maakt kennis met de inflatiedoelstelling van de Europese centrale bank
■ De leerling krijgt inzicht in het effect van het basisrentetarief
■ De leerling krijgt inzicht in het effect van diverse gebeurtenissen op de economie

en de gevolgen voor het basisrentetarief

● Delfi-tool (wisselkoers)
○ Leerdoelen:

■ De leerling krijgt inzicht in de gevolgen van diverse wijzigingen in het economische
beleid of de (internationale) economische omgeving

Bijlage 2 - Toelichting praktische opdracht: economische scholen

Inleiding
Economische theorieën komen niet uit de lucht vallen. Ooit zijn ze bedacht door iemand, als reactie op al
bestaande denkbeelden, geïnspireerd door de economische situatie van het moment. De economische
theorie zoals we die aan het einde van de twintigste eeuw kennen, heeft haar wortels in de achttiende en
negentiende eeuw.

In deze keuzemodule bespreken we de ideeën van een aantal (vergeten) economen met hun analyses
en theorieën. Dit geeft een theoretisch kader om inzicht te krijgen in actuele macro economische
vraagstukken. Door verbanden te leggen tussen diverse theorieën en actuele economische
vraagstukken ga je de vraagstukken beter begrijpen en kan je een mening hierover vormen.

Leerdoelen
● De leerling heeft inzicht in de historische ontwikkeling van het economisch denken.
● De leerling heeft inzicht in het economisch denken voor de tweede wereldoorlog.
● De leerling heeft inzicht in het economisch denken na de tweede wereldoorlog.
● De leerling kan (historische) economische theorieën koppelen aan actuele macro

economische vraagstukken.
● De leerling kan op basis van (historische) economische theorieën een mening vormen over

actuele macro economische vraagstukken.
● De leerling maakt kennis met elementen uit wetenschappelijk onderzoek, zoals

literatuuronderzoek, enquête uitzetten en bronvermelding.

Deadline
Vierde vrijdag in periode 2 – 24.00 uur
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De leerlingen leveren de opdracht in via Google Classroom.

Beoordelingscriteria
Het beoordelingsmodel zal op de laatste bladzijde van de opdracht worden bijgevoegd.

Bijlage 3 - Toelichting Keynesiaans conjunctuurmodel

Leerdoelen
● De leerling kan de theorie met betrekking tot de volgende begrippen reproduceren: structuurzijde,

conjunctuurzijde, productiecapaciteit, productiefactoren, arbeidsproductiviteit, investeringen,
kapitaalproductiviteit, knelpuntfactor, bezettingsgraad, werkloosheid, economische kringloop,
multiplierwerking, consumptiequote, effectieve vraag, evenwichtsinkomen, arbeidsmarkt,
inverdieneffect, nationaal spaarsaldo, staat van middelen en bestedingen, conjunctureel
begrotingsbeleid.

● De leerling kan berekeningen uitvoeren met betrekking tot diverse economische kringloop
modellen, zoals bij een gesloten economie zonder overheid, gesloten economie met overheid,
gesloten economie met overheid en arbeidsmarkt en een open economie met overheid.

● De leerling kan redeneringen uitvoeren met betrekking tot diverse economische kringloop
modellen.

Beoordeling
De beoordeling vindt plaats op basis van een schriftelijke afsluitende toets na periode 3 in leerjaar 5.
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Vak Engels Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) leon

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2

3 Writing: Essay of
formele brief *

D AT 80 3 4 ja

Individueel mondeling
over 3 romans, 2 naar
keuze en 1 klassikale
roman. De boeken
moeten oorspronkelijk
in het Engels
geschreven zijn **

C MO 15 3 2 nee

4 Individueel mondeling
over 3 romans, 2 naar
keuze en 1 klassikale
roman. De boeken
moeten oorspronkelijk
in het Engels
geschreven zijn. **

C MO 15 3 2 nee

Hulpmiddelen Bij AT kw3: Woordenboek EN-NL en NL-EN
Bij MO: Citaten uit de romans

Vakspecifieke opmerkingen * leerlingen bereiden zich voor op zowel een essay als een
formele brief. Echter, slechts één tekstsoort wordt getoetst.
** Het mondeling van klas 5 wordt over twee kwartalen
verdeeld. Wanneer het mondeling in kwartaal 3 wordt
afgenomen is er geen mondeling in kwartaal 4.
Keuze romans a.d.h.v. boekenlijst, te verkrijgen op aanvraag bij
de docent Engels. De van origine Engelstalige roman van een
auteur naar keuze mag geen Young Adult roman zijn, en moet
vooraf door de docent goedgekeurd worden. De klassikale
roman wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Domeinen A: Leesvaardigheid
B: Kijk- en luistervaardigheid
C: Gespreksvaardigheid
D: Schrijfvaardigheden
E: Literatuur
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Vak Engels Cambridge Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) oost

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2

3 Writing: Essay of
formele brief*

D AT 80 3 4 ja

4

Hulpmiddelen Bij AT kw3: Woordenboek EN-NL en NL-EN

Vakspecifieke opmerkingen * leerlingen bereiden zich voor op zowel een essay als een
formele brief. Echter, slechts één tekstsoort wordt getoetst.

Domeinen A: Leesvaardigheid
B: Kijk- en luistervaardigheid
C: Gespreksvaardigheid
D: Schrijfvaardigheden
E: Literatuur
F: Oriëntatie op studie en beroep
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Vak Filosofie Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) kore/vugt

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 Wijsgerige
Antropologie

B AT 80 3 2 ja

2 Kennisleer, Ethiek D, C AT 80 3 2 ja

3 Wetenschapsfilosofie* A, E PO - 3 2 nee

4 Sociale filosofie en
Cultuurfilosofie

B, C AT 80 3 2 ja

Hulpmiddelen

Vakspecifieke opmerkingen * Het maken van een tijdschrift. Zie Som. Deadline: einde
periode

Domeinen A: Vaardigheden
B: Wijsgerige antropologie
C: Ethiek
D: Kennisleer
E: Wetenschapsfilosofie
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Vak Frans Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) scho

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Histoire littéraire du
XXe et XXIe siècle et
auteurs correspondants

E AT 80 3 2 ja

3 Kijk- en
Luistervaardigheid
(compréhension orale)
buiten de TW - gelijk
met klas 6 SE

B LT 80 3 1 nee

4 Mondeling - in duo met
2 docenten

C MO 25 2 2 nee

Hulpmiddelen Bij AT in kw2: woordenboek F-NL/NL-F
Kw3+4: geen hulpmiddelen

Vakspecifieke opmerkingen

Domeinen A: Leesvaardigheid
B: Kijk- en luistervaardigheid
C: Gespreksvaardigheid
D: Schrijfvaardigheden
E: Literatuur
F: Oriëntatie op studie en beroep
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Vak Geschiedenis Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) doru / pers

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 industriële revolutie en
de geschiedenis van
de rechtsstaat en het
ontstaan van de
parlementaire
democratie in
Nederland
oriëntatiekennis TV5
t/m TV8
Thema: Daens

A, B, D AT 80 2 2 ja

2 HC Duitsland in
Europa 1918 – 1991
oriëntatiekennis = TV8
t/m TV10

A. B AT 80 2 2 ja

3 HC Verlichting
1650-1900
oriëntatiekennis = TV5
t/m TV8

A, B AT 80 2 2 ja

4 HC China   -    deel 1
1842-1920 (par. 1 t/m
6)
oriëntatiekennis = TV5
t/m TV10
thema: tijdvakken
(bonusopdracht in
week 4 of 5 over
kenmerkende
aspecten TV1 t/m
TV10)

A, B AT 100 3 2 ja

Hulpmiddelen woordenboek

Vakspecifieke opmerkingen

Domeinen A: Historisch besef
B: Oriëntatiekennis
C: Thema's
D: Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire
democratie
E: Oriëntatie op studie en beroep
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Vak Grieks Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) broe / kuip

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 Epiek (Homerus) A,B,C,E AT 80 3 2 ja

2 Tragedie (Euripides) A,B,C,E AT 80 3 2 ja

3 Historiografie
(Herodotus)

A,B,C,E AT 80 3 2 ja

4 Lyriek (o.a. Sappho) A,B,C,E AT 80 3 2 ja

Hulpmiddelen woordenboek Grieks-NL

Vakspecifieke opmerkingen AT tw1: repetitie gelezen teksten kw 1 (⅔) en proefvertaling (⅓)
AT tw2: repetitie gelezen teksten kw 2 (⅔) en proefvertaling (⅓)
AT tw3: proefvertaling (Lysias)
AT tw4: repetitie gelezen teksten kw 3 + 4

Domeinen A: Reflectie op klassieke teksten (subdomein 1) en antieke
cultuur (subdomein 2)
B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere
Europese cultuur
C: Zelfstandige oordeelsvorming
D: Oriëntatie op studie en beroep
E: Informatievaardigheden
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Vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) kuip / menn

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 Rome en Florence A, B, C,
E

PO
AT

-
60

1
1

1
1

nee
ja

2 Retorica A, B, C,
D, E

AT
(80%)
PO
(20%)

60 1 1 ja (AT)

3 Mythologie en
Tragedie

A, B, C,
E

PO - 1 1 nee

4 Athene en Delphi A, B, C,
E

AT
(80%)
PO
(20%)

60 1 1 ja (AT)

Hulpmiddelen geen

Vakspecifieke opmerkingen Zie voor beoordelingscriteria en inleverdata van de PO's de
studiewijzer aan het begin van het kwartaal.

Domeinen A: Reflectie op klassieke teksten (subdomein 1) en antieke
cultuur (subdomein 2)
B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere
Europese cultuur
C: Zelfstandige oordeelsvorming
D: Oriëntatie op studie en beroep
E: Informatievaardigheden
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Vak Kunstvak Drama (KUDR) Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) disk

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2

3 acteren 1,2,3,4 * B PO - 3 40% nee

4 regie A, B PO - 3 20% nee

Hulpmiddelen -

Vakspecifieke opmerkingen * De opdrachten worden gedurende het laatste half jaar
gemaakt
* uitleg factor bij het schoolexamen, zie criteria.
Toelichting op HD/PO in KWARTAAL 3 en 4:
De presentaties zijn op specifieke data, vastgelegd in de
jaarplanning.
Deze presentaties zijn voor openbaar publiek.
De regie/acteer prestaties worden door de betrokken docent en
minimaal 1 andere persoon met affiniteit /ervaring met theater
beoordeeld aan de hand van hieronder vastgelegde criteria.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Invalshoeken voor reflectie
C: Onderwerpen

Criteria/eisen/beoordeling voor afsluitende praktische opdrachten drama:

Algemeen:
dwz zowel  voor theatermaken/regisseren als acteren 1,2,en 3

- ze worden opgevoerd voor een openbaar publiek van minimaal 10 mensen.
- ze worden opgevoerd in een voor theater geschikte ruimte.
- ze worden beoordeeld door meer dan 1 persoon.
- de opdrachten zijn niet herkansbaar

Beoordeling algemeen:
Het precies beoordelen van alle losse onderdelen is vanwege de extreme samenhang bij drama zeer
moeilijk. Vandaar dat er ook altijd meerdere beoordelaars zijn. De beoordeling wordt via een volgorde
systeem gedaan. (alle beoordelaars maken een volgorde van goed naar slecht gebaseerd op alle
criteria. Vervolgens wordt dat gemiddeld. Vervolgens wordt over die volgorde gediscussieerd, waarna de
definitieve volgorde wordt vastgesteld.)
De becijfering is op grond van de criteria en volgt vervolgens de definitieve volgorde.

Theatermaken:
- de opvoering duurt ongeveer twee en een halve minuut per persoon.
- De opvoering gebeurt in 1, 2 of 3 tallen, gevormd in overleg met de groep en de docent.
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- Het stuk is zelfgeschreven. Het mag hooguit gebaseerd zijn op bestaand materiaal.
De muziek/decor/dans/film elementen die er in verwerkt zijn, mogen wel  bestaand materiaal
bevatten.

- De opvoering wordt beoordeeld op de kwaliteit van het acteren en op de kwaliteit van het stuk.
Het gemiddelde van beide beoordelingen vormt het uiteindelijke cijfer.

Beoordelingscriteria acteren:
- geloofwaardigheid.
- personage (ontwikkeling)
- gebruik van het fysiek
- speelstijl
- emotionele overgangen
- inleving
- tekstbehandeling.
- algemene techniek (verstaanbaarheid, zichtbaarheid, tekstkennis etc.)
- samenspel
- timing
- mise-en-scène
- amplitude

Beoordelingscriteria stuk:
- Kwaliteit van de tekst.
- kwaliteit van de spanningsboog;
- theatraliteit.
- eigenheid.
- inzet techniek (licht geluid decor en kostuum)
- samenhang tussen inhoud en techniek (licht geluid, decor kostuum)
- evt. samenhang met andere disciplines (zang/film/muziek)
- enscenering

Beoordeling regisseren:
- Is het duidelijk wat de regisseur wil zeggen met het stuk en klopt dit met speelstijl, techniek,

decor, kostuum en tekstbewerking.
- komt het stuk aan bij het publiek, zowel praktisch als emotioneel.
- Kwaliteit van de bewerking van de tekst.
- kwaliteit van de spanningsboog;
- theatraliteit.
- praktische samenhang tussen inhoud en techniek (licht geluid, decor kostuum)
- evt. samenhang met andere disciplines (zang/film/muziek)
- enscenering
- acteerkwaliteit van de spelers in samenspel, speelstijl en timing.

Beoordeling acteren 1,2, (3 en 4)*
Zie acteren bij theatermaken.

* De zwaarte van het acteercijfer is altijd 40% van het SE cijfer.
Afhankelijk van hoeveel acteerprestaties er zijn, worden er dus andere berekeningen aan gehangen.
(bijv: heb je maar twee acteercijfers tellen ze allebei 20 %, bij 4 cijfers maar 10%)
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Vak Latijn Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) kuip / menn

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 Satire (Juvenalis) A, B, C,
E

AT 80 3 2 ja

2 Geschiedschrijving
(Tacitus)

A, B, C,
E

AT 80 3 2 ja

3 Epos (Vergilius) A, B, C,
E

AT 80 3 2 ja

4 Lyriek (Horatius) A, B, C,
E

AT 80 3 2 ja

Hulpmiddelen woordenboek Latijn-NL

Vakspecifieke opmerkingen AT tw1: proefvertaling (Ovidius)
AT tw2: repetitie gelezen teksten kw 1 + 2
AT tw3: repetitie gelezen teksten kw 3 (⅔) en proefvertaling (⅓)
AT tw4: repetitie gelezen teksten kw 4 (⅔) en proefvertaling (⅓)

Domeinen A: Reflectie op klassieke teksten (subdomein 1) en antieke
cultuur (subdomein 2)
B: Reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere
Europese cultuur
C: Zelfstandige oordeelsvorming
D: Oriëntatie op studie en beroep
E: Informatievaardigheden
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Vak Lichamelijke Opvoeding (LO) Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) stra / schy

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 HD 1:
Atletiek/Coopertest

B HD - 1 1 nee

PO 1: Werkstuk E PO - 2 2 nee

2 HD 3: Spelen/Basketbal B HD - 1 1 nee

HD 4: Spelen/Volleybal B HD - 1 1 nee

3 HD 5: Bewegen op
muziek/Dans

B HD - 1 1 nee

4 HD 2: Spelen/Softbal B HD - 1 1 nee

Hulpmiddelen

Vakspecifieke opmerkingen Alle HD-en en PO’s dienen uiterlijk vrijdag 16.00u voor iedere
TW te worden ingeleverd via Classroom.

Domeinen A: Vaardigheden!!
B: Bewegen
C: Bewegen en regelen
D: Bewegen en gezondheid
E: Bewegen en samenleving
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Vak Natuurkunde Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) gvis

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2

3 Ioniserend Stralings
Practicum

A, E, H, I PO - 2 2 nee

4 Stofeigenschappen A, E, H, I AT 80 3 2 ja

Hulpmiddelen Binas, rekenmachine (niet-grafisch)

Vakspecifieke opmerkingen

Domeinen A: Vaardigheden
B: Golven
C: Beweging en wisselwerking
D: Lading en veld
E: Straling en materie
F: Quantumwereld en relativiteit
G: Leven en aarde
H: Natuurwetten en modellen
I:  Onderzoek en ontwerp
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Vak Nederlands Leerjaar 5

Methode Vakdocent(en) fran / jans

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 AT Spreken (met uitloop
naar kwartaal 3)

D, E MO - 2 1 nee

3 (Uitloop AT spreken) (D, E) (MO) - (2) (1) (nee)

4 AT Tekstverklaren A, D AT 80 3 2 ja

Hulpmiddelen kw2 (en 3): Spiekbrief argumenten
kw4: woordenboek

Vakspecifieke opmerkingen

Domeinen A: Leesvaardigheid
B: Mondelinge taalvaardigheid
C: Schrijfvaardigheid
D: Argumentatieve vaardigheden
E: Literatuur
F: Oriëntatie op studie en beroep
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Vak Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) Leerjaar 5

Methode Qompas Vakdocent(en) fran

Vakspecifieke opmerkingen

De oriëntatie op studie en beroep (OSB) in klas 4, 5 en 6 is een vervolg op de keuzebegeleiding in
klas 3, maar het accent is verschoven van de stroomkeuze, naar de profielkeuze en de keuze voor
een vervolgopleiding. Voor het totale traject in de bovenbouw zijn 40 studielasturen uitgetrokken. De
verdeling daarvan over de leerjaren is individueel en is ter beoordeling aan de mentoren en de
decaan. De mentoren van de verschillende leerjaren begeleiden het keuzeproces. De decaan stuurt
het keuzeproces aan en vormt het vangnet.

Qompas

In dit leerjaar worden de opdrachten gemaakt uit de (online)methode Qompas Studeren,
(stappenplan). De mentor voert individuele gesprekken over de studie- en beroepskeuze. Dit
stappenplan wordt in mei 2023 afgerond. Ook wordt verwacht dat de leerlingen, gedurende het
schooljaar, op eigen initiatief, 2 à 3 Open Dagen gaan bezoeken van verschillende vervolgstudies die
hun belangstelling hebben. Deze Open Dagen worden verzorgd door Universiteiten en HBO’s. Een
verslag van iedere bezochte Open Dag wordt opgeslagen in Qompas Studeren.

Voorlichtingsactiviteiten (verplicht!)

In het najaar vormt de beroepenvoorlichtingsavond (die georganiseerd wordt door de middelbare
scholen van Schiedam in samenwerking met de Rotaryclub van Schiedam) een belangrijk verplicht
onderdeel van het OSB programma. In het voorjaar bestaat de mogelijkheid om aan de Hogescholen
uit de omgeving en aan de universiteiten van Rotterdam of Delft mee te doen aan projecten waarbij
“Proefstuderen” centraal staat.

De Oud-leerlingenmiddag is een bijeenkomst die opgenomen is in het OSB-programma. Op
individuele basis worden verplicht 2 à 3 Open Dagen van de diverse opleidingen bezocht. Ook
behoort meelopen bij een faculteit naar keuze tot de mogelijkheden. Van iedere voorlichtingsactiviteit
wordt een schriftelijk verslag opgeslagen in Qompas Studeren.

Data

Voor OSB worden geen toetsen afgenomen. Als handelingsdeel moeten uiteindelijk in klas 4 en 5 de
opdrachten behorend bij de methodes “Qompas Profielkeuze en Qompas Studeren” online in de vorm
van een portfolio/loopbaandossier, bij de mentor/decaan worden verantwoord.

Uiterste inleverdatum

Uiterste inleverdatum klas 5: 06-06-2023. Uiterlijk 20 juni 2023 krijgen de leerlingen van de mentor te
horen of het traject goed afgerond is. Als het programma niet naar behoren is gedaan, moet dit
vervolgens spoedig, maar vóór de rapportvergadering afgerond worden. Bij in gebreke blijven loopt
de leerling het risico dat er geen overgangsrapport verstrekt wordt.
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Vak Scheikunde Leerjaar 5

Methode Nova Vakdocent(en) beuz

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2

3 Zuren en basen:
praktische
vaardigheden

A ½ PO 15 0 0,5 nee

4 Zuren en basen:
titratie en
berekeningen

A, C ½ PO 90 0 0,5 nee

Hulpmiddelen Rekenmachine (niet-grafisch), Binas

Vakspecifieke opmerkingen De PO bestaat uit 2 delen:
a. praktische vaardigheden: de leerling wordt beoordeeld op het
omgaan met chemisch glaswerk en de voor de bepaling
noodzakelijke voorbereidingen (spoelen, vullen, maken van
oplossingen/verdunningen, aflezen). Dit geschiedt gedurende
kwartaal 3, tijdsduur per leerling ca. 15 minuten.
b. zuur-basetitratie: het voorbereiden en uitvoeren van een
gehaltebepaling d.m.v. een zuur-basetitratie, inclusief de
bijbehorende chemische berekeningen. Dit onderdeel wordt
afgenomen in (week 1 van) kwartaal 4 en duurt 90 minuten.
Het uiteindelijk PO-cijfer is het gemiddelde cijfer van de
onderdelen a) en b), beide met gewicht 1.
COLOFON:
½ PO: Eén deel van een praktische opdracht die verspreid is
over twee kwartalen.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Stoffen en materialen in de chemie
C: Chemische processen en behoudswetten
D: Ontwikkelen van chemische kennis
E: Innovatie en chemisch onderzoek
F: Industriële (chemische) processen
G: Maatschappij, chemie en technologie
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Vak Wiskunde A Leerjaar 5

Methode Getal & Ruimte (12e ed) Vakdocent(en) nieu, nold

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Praktische Opdracht
“Grote Datasets”

A, E PO hele
dag

2 1 nee

Keuze-onderwerp:
Lineair programmeren

A, F AT 80 3 1 ja

3

4 Kansverdelingen en
hypothesetoetsen

A, E AT 80 3 1 ja

Hulpmiddelen PO: eigen chromebook en grafische rekenmachine
AT: Grafische rekenmachine

Vakspecifieke opmerkingen Er is geen voorbereiding vereist voor de PO in kwartaal 2 (in
principe op donderdag van 60-min rooster).
Aan het begin van de dag wordt de opdracht uitgedeeld. Aan
het einde van de dag wordt een werkstuk ingeleverd. In de
opdracht staan de eisen vermeld waarop het werkstuk zal
worden beoordeeld.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Algebra en tellen
C: Verbanden
D: Verandering
E: Statistiek en kansrekening (alleen SE-stof)
F: Keuzeonderwerpen (alleen SE-stof)
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Vak Wiskunde B Leerjaar 5

Methode Getal & Ruimte (12e ed) Vakdocent(en) stac, lang

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1

2 Deelname wiskunde
B-dag

A, F PO hele
dag

2 1 nee

3

4 Keuzeonderwerp C, F
(A, B, D)

AT 80 3 1 ja

Hulpmiddelen PO: eigen chromebook en grafische rekenmachine
AT: grafische rekenmachine

Vakspecifieke opmerkingen PO in kwartaal 2 (in principe gepland op donderdag van 60-min
rooster): Er is geen voorbereiding vereist voor deze dag. Aan
het begin van de dag wordt de opdracht uitgedeeld, het is een
opdracht van het Freudenthal Instituut van de Universiteit
Utrecht. Aan het einde van de dag wordt een werkstuk
ingeleverd. In de opdracht staan de eisen vermeld waarop het
werkstuk zal worden beoordeeld.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Formules, functies en grafieken
C: Differentiaal- en integraalrekening
D: Goniometrische functies
E: Meetkunde met coördinaten
F: Keuzeonderwerpen
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Vak Wiskunde C Leerjaar 5

Methode Getal & Ruimte (12e ed) Vakdocent(en) lang

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 Meetkunde A, G AT 80 3 1 ja

2 Voortgezette
meetkunde

A, G AT 80 3 1 ja

Big data A, E PO hele
dag

2 1 nee

3 Keuzeonderwerp A, E, H PO - 3 1 nee

4 Statistiek en
kansrekenen

A, E AT 80 3 1 ja

Hulpmiddelen PO: eigen chromebook
AT: Grafische rekenmachine in examenstand

Vakspecifieke opmerkingen PO in kwartaal 3: De leerlingen maken zelfstandig opdrachten
en aan het einde van het kwartaal zal dit worden  afgesloten
met een verslag of een presentatie.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Algebra en tellen
C: Verbanden
D: Veranderingen
E: Statistiek en kansrekening
F: Logisch redeneren
G: Vorm en ruimte
H: Keuzeonderwerpen
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Vak Wiskunde D Leerjaar 5

Methode diverse Vakdocent(en) stac

Kwartaal Onderwerp(en) Domein Wijze Duur
(min)

Factor
overgang

Factor
SE

Herkans-
baar

1 Vlakke meetkunde A, D AT 80 3 1 ja

2 Keuzeonderwerp,
Wiskunde in
wetenschap

A, F, G AT 80 3 1 ja

deelname 1e ronde
wiskunde-olympiade *

F schrifte
lijk

120 zie opm. - nee

3 Kansverdelingen,
correlatie & regressie

A, B AT 80 3 1 ja

4 Discrete dynamische
modellen

A, C AT 80 3 1 ja

Hulpmiddelen Grafische rekenmachine

Vakspecifieke opmerkingen * verplichte deelname 1e ronde wiskunde olympiade in de
periode 16-26 jan 2023, precieze datum nog nader te bepalen.
Duur van de olympiade is 2 uur, hulpmiddelen alleen
tekenmateriaal. Resultaat telt mee in het AT-cijfer van kwartaal
2.

Domeinen A: Vaardigheden
B: Kansrekening en statistiek
C: Dynamische systemen
D: Meetkunde
E: Complexe getallen
F: Wiskunde in wetenschap
G: Keuzeonderwerpen
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