
Beste ouders en leerlingen van klas B31, B32, B33, B34 en B35 

Hierbij een overzicht voor alle leerstof van periode 1, de periode bestaat uit twee delen.  
Na het ontvangen van dit overzicht is het verstandig om te beginnen (als je nog niet 
begonnen bent), aan het leren van de leerstof en om te beginnen aan de nodige 
voorbereidingen.  
Een goed begin is het halve werk. Veel succes! 
 

Leerstofoverzicht SE1 Deel 1 Groen/Z&W 

SE1 – deel 1: maandag 11 oktober  t/m vrijdag 15 oktober 2021. 

Nederlands: Toets naar aanleiding van drie artikelen Leerlingen maken een toets naar 

aanleiding van drie artikelen die zijn voorbereid tijdens de lessen en thuis  

Engels: Engels SO is study box tot en met Lesson 3.  

Wiskunde: Toets over hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is tijdens de lessen uitgelegd en tijdens de 

lessen/ als huiswerk gemaakt. 

Maatschappijleer: Thema Wat is maatschappijleer? Thema Jongeren Je gaat de 

hoofdstukken bestuderen, de teksten lezen en de opdrachten maken die in het boek staan. 

Je boek wordt nagekeken, heb je alle opdrachten gemaakt, nagekeken en mee geschreven? 

1e gedeelte SE 1. 

Biologie: 1.1 Organismen indelen 1.2 Plantenrijk 1.3 Dierenrijk 1.4 Schimmelrijk en bacteriën  

 

 

Leerstofoverzicht SE1 Deel 2 Groen/Z&W 

SE1 – deel 2 (afronding) : woensdag 10 november t/m vrijdag 12 november 

2021 

Nederlands: Hoofdstuktoets Hoofdstuk 1, tijdens de les. 

Fictieopdracht (inleveren 11 november): de leerlingen maken hun eigen tijdschrift, ze starten op 

school en maken deze thuis verder af. 

Engels: S.O. 2 is study box tot en met Lesson 5.  
 

Wiskunde: Toets over hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 is tijdens de lessen uitgelegd en tijdens de lessen/ als 

huiswerk gemaakt. 

Maatschappijleer: Je maakt een PowerPoint over de begrippen waarden, normen en belangen. 

Biologie: Thema 1 Organismen uit de vier rijken  
1.1 Organismen indelen 1.2 Plantenrijk 1.3 Dierenrijk 1.4 Schimmelrijk en bacteriën  
1.5 Voedselkringloop 1.6 Biotechniek 
 



Beste ouders en leerlingen van klas B31, B32, B33, B34 en B35 

Hierbij een overzicht voor alle leerstof van periode 1, de periode bestaat uit twee delen.  
Na het ontvangen van dit overzicht is het verstandig om te beginnen (als je nog niet 
begonnen bent), aan het leren van de leerstof en om te beginnen aan de nodige 
voorbereidingen.  
Een goed begin is het halve werk. Veel succes! 
 

Leerstofoverzicht SE1 Deel 1 E&O 

SE1 – deel 1: maandag 11 oktober  t/m vrijdag 15 oktober 2021. 

Nederlands: Toets naar aanleiding van drie artikelen Leerlingen maken een toets naar 

aanleiding van drie artikelen die zijn voorbereid tijdens de lessen en thuis  

Engels: Engels SO is study box tot en met Lesson 3.  

Wiskunde: Toets over hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is tijdens de lessen uitgelegd en tijdens de 

lessen/ als huiswerk gemaakt. 

Maatschappijleer: Thema Wat is maatschappijleer? Thema Jongeren Je gaat de 

hoofdstukken bestuderen, de teksten lezen en de opdrachten maken die in het boek staan. 

Je boek wordt nagekeken, heb je alle opdrachten gemaakt, nagekeken en mee geschreven? 

1e gedeelte SE 1. 

Economie: H1 Consumeren Consumptie: Kiezen wat je koopt 
 

Leerstofoverzicht SE1 Deel 2 E&O 

SE1 – deel 2 (afronding) : woensdag 10 november t/m vrijdag 12 november 

2021 

Nederlands: Hoofdstuktoets Hoofdstuk 1, tijdens de les. 

Fictieopdracht (inleveren 11 november): de leerlingen maken hun eigen tijdschrift, ze starten op 

school en maken deze thuis verder af. 

Engels: S.O. 2 is study box tot en met Lesson 5.  

Wiskunde: Toets over hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 is tijdens de lessen uitgelegd en tijdens de lessen/ als 

huiswerk gemaakt. 

Maatschappijleer: Je maakt een PowerPoint over de begrippen waarden, normen en belangen. 

Economie: We gaan veel oefenen met procent sommen die je tegen kunt komen. Uitrekenen van 

maand naar week en andersom. Dit gaan we toetsen met een rekentoets en een praktische 

rekenopdracht 

 

 



Beste ouders en leerlingen van klas B31, B32, B33, B34 en B35 

Hierbij een overzicht voor alle leerstof van periode 1, de periode bestaat uit twee delen.  
Na het ontvangen van dit overzicht is het verstandig om te beginnen (als je nog niet 
begonnen bent), aan het leren van de leerstof en om te beginnen aan de nodige 
voorbereidingen.  
Een goed begin is het halve werk. Veel succes! 
 

Leerstofoverzicht SE1 Deel 1 BWI/ PIE/ M&T 

SE1 – deel 1: maandag 11 oktober  t/m vrijdag 15 oktober 2021. 

Nederlands: Toets naar aanleiding van drie artikelen.  Leerlingen maken een toets naar 

aanleiding van drie artikelen. Zij hebben 7 artikelen uitgewerkt en geoefend, tijdens de toets 

krijgen zij 3 artikelen. 

Engels: Engels SO is study box tot en met Lesson 3.  

Wiskunde: Toets over hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is tijdens de lessen uitgelegd en tijdens de 

lessen/ als huiswerk gemaakt. 

Maatschappijleer: Thema Wat is maatschappijleer? Thema Jongeren Je gaat de 

hoofdstukken bestuderen, de teksten lezen en de opdrachten maken die in het boek staan. 

Je boek wordt nagekeken, heb je alle opdrachten gemaakt, nagekeken en mee geschreven? 

1e gedeelte SE 1. 

Nask: Een praktische opdracht tijdens de les+ een theoretische toets over H 1: Elektriciteit  

 

Leerstofoverzicht SE1 Deel 2 BWI/ PIE/ M&T 

SE1 – deel 2 (afronding) : woensdag 10 november t/m vrijdag 12 november 

2021 

Nederlands: Hoofdstuktoets Hoofdstuk 1, tijdens de les. 

Fictieopdracht (inleveren 11 november): de leerlingen maken hun eigen tijdschrift, ze starten op 

school en maken deze thuis verder af. 

Engels: S.O. 2 is study box tot en met Lesson 5.  

Wiskunde: Toets over hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 is tijdens de lessen uitgelegd en tijdens de lessen/ als 

huiswerk gemaakt. 

Maatschappijleer: Je maakt een PowerPoint over de begrippen waarden, normen en belangen. 

  


