
Leerjaar 1 wiskunde Frans Bevo Spaans Engels Science Geschiedenis KV

klas 1A Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 2. Woordjes, zinnen, grammatica, 
getallen

klas 1B, 1D geen toets. klas 1A, 1C, 1E: Kleurbegrippen, stilleven begrippen, stof staat in CR. Open boek toets, 
dummy meenemen! 

Alle stof van periode 3: Palabras 1 t/m 60 van P3, El 
adjetivo (bijvoeglijk naamwoord), Verbos regulares (-AR, -
ER & -IR)

The one and only ivan, The test will be about themes, setting, 
characters and plot. thema’s :imprisonment, family loss

Thema sporten. 
Module 3, basisstof 1-
8

klas 1A, 1B, 1C geen toets. klas 1D, 
1E: 4.2 en 4.5, aantekeningen oude 
Grieken, primaire en secundaire 
bronnen

zie Classroom: woorden flumen en lupa. 
grammatica 1.1,1.2,1.3 en 2.1 in hulpboek blz. 
64, 66, 68 en 70 (PDF 40, 42, 44 en 46)klas 1B

klas 1C

klas 1D

klas 1E

Leerjaar 2 wiskunde Frans Bevo Spaans Engels Science Geschiedenis Latijn Grieks

klas 2A hoofdstuk 4.1, 5.1, 5.3 hoofdstuk 2 (alles) niks hoofdstuk 3 klas 2C, 2D geen toets. klas 2A, 2B, 2E: Openboektoets: Design begrippen, stof staat in CR. Dummy meenemen 
naar de toets!

Palabras 1 t/m 60 van Periode 3. Werkwoorden LLEVAR, 
SER & TENER. El adjetivo (het bijvoeglijk naamwoord).

present perfect, past simple, past continues, 3x44 woorden. Can 
& be able to

toets gaat over 
evolutie en genetica 
zie classroom. Telt 
alleen mee als hij 
hoger is of gelijk aan 
het rapportcijfer. 

leren paragrafen 3.5, 4.2, 4.3. (klas 
2D 4.3 niet leren)

leer woorden thema 3, herhaal kort thema 1&2. 
verbuiging longus, A, UM of novus. Uitleg 
congruentie 2 geslacht zelfstandige 
naamwoorden. verbuiging bezittelijke 
voornaamwoorden. verbuiging fortis & ingens, 
uitleg bijwoord, verbuiging en vertaling trappen 
van vergelijking.

grammatica tot thema 3 + gebruik 
voorbeelden uit overzichten op HB 99/100 
120 122, 143 144. Je krijgt een woordenlijst 
maar je hebt weinig tijd. Dus herhaal zoveel 
mogelijk woorden t/m les 14. Cultuur thema 
3 tekstboek blz 46 48 50 52 54 56. Inhoud 
van de Griekse teksten die je hebt vertaald

klas 2B

hfdst 2 FGHIJ, hfdst3 ABCD

klas 2C

klas 2D

klas 2E

Leerjaar 3 wiskunde Frans Bevo Spaans Economie Science Geschiedenis Latijn Grieks

klas 3A

Vaardigheden, 
voorkennis, §3.1, §3.2, 
§5.1, §5.2 (en §5.3)
 [1]

proefwerk over ch. 2.

Apprendre: Vocabulaire A, B, E, F, H.

Grammaire C, G (venir), I.

Phrases Clés D en J. 

Kijk ook goed naar alle bijbehorende oefeningen!! Die natuurlijk gecorrigeerd zijn.

Open boek toets: Begrippen grafisch vormgeven, stof staat in CR. Dummy meenemen naar de toets!

- Pretérito indefinido: verbos regulares & irregulares.
- Presente Perfecto: verbos regulares & irregulares.

https://www.hyperionspaans.nl/tercero/semana-3/

geen toets

Project Energie, 3 
paginas vol met 
leerdoelen: 
Impact H 5.1, 5.2, 5.3 
en 5.5, Chemie Overal 
3.3, 3.4, 4.1 – 4.3 en 
5.1-5.3 [2]

TvG 3.2 + 3.3 + 3.4 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5Grammatica van blz: 33-39
Woorden van les 20 en 21

Toets:
van elke bladzijde twee 'rijtjes' reproduceren.
woordjesoverhoring
5 zinnen vertalen

Voor Grieks moeten de leerlingen een tekst vertalen waarvoor ze de grammatica tot en met Thema 6 moeten kennen. Ze krijgen een woordenlijst erbij zodat ze niet alle woorden hoeven te leren.

klas 3B

H3: 3.1- 3.2 - 3.5- 3.6 
+ bijbehorende 
opgaven D-toets: 1-2-
3-11-13-14
H5: 5.1 - 5.2 + 
bijbehorende opgaven 
D-toets: 1-2-3-4-5 [3] Geen bevo toets

hoofdstuk 6 en 7 (t.o.v. de planner vervalt dus hoofdstuk 5).

klas 3C

Vaardigheden, 
voorkennis, §3.1, §3.2, 
§5.1, §5.2 en §5.3 [4] Geen bevo toets

hoofdstuk 6 en 7 (t.o.v. de planner vervalt dus hoofdstuk 5).

klas 3D

Vaardigheden, 
voorkennis, §3.1, §3.2, 
§5.1, §5.2 (en §5.3) [5] Open boek toets: Begrippen grafisch vormgeven, stof staat in CR. Dummy meenemen naar de toets!

geen toets

klas 3E

Vaardigheden, 
voorkennis, §3.1, §3.2, 
§5.1, §5.2 (en §5.3) [6] Geen bevo toets

geen toets



[1] Vaardigheden, voorkennis, §3.1, §3.2, §5.1, §5.2 (en §5.3

[2] Project Energie, 3 paginas vol met leerdoelen:

Impact H 5.1, 5.2, 5.3 en 5.5, Chemie Overal 3.3, 3.4, 4.1 – 4.3 en 5.1-5.3

[3] "H3: 3.1- 3.2 - 3.5- 3.6 + bijbehorende opgaven D-toets: 1-2-3-11-13-14
H5: 5.1 - 5.2 + bijbehorende opgaven D-toets: 1-2-3-4-5"

[4] "H3: 3.1- 3.2 - 3.5- 3.6 + bijbehorende opgaven
H5: 5.1 - 5.2 + bijbehorende opgaven 

[5] "H3: 3.1- 3.2 - 3.5- 3.6 + bijbehorende opgaven
H5: 5.1 - 5.2 + bijbehorende opgaven 

[6] Vaardigheden, voorkennis, §3.1, §3.2, §5.1, §5.2 en §5.3


