
Studiewijzer Toetsweek 15 tm 19 april 2019 

 

 

Nederlands 

Leren: 

Je leert  de theorie van blz.  8, 46, 84, 122, 160, 197 

 

Je kunt/weet nu: 

• Je kunt kernzinnen van alinea’s herkennen; 

• Je kunt hoofdzaken herkennen; 

• Je kunt de hoofdgedachte van een tekst herkennen; 

• Je kunt het doel van een tekst herkennen; 

• Je kunt bepalen voor welk publiek de tekst is geschreven; 

• Je kunt met behulp van signaalwoorden opsommingen, tegenstellingen en 

voorbeelden in een tekst herkennen en begrijpen; 

• Je kunt met behulp van signaalwoorden chronologie, oorzaak en gevolg en 

voorwaarde in een tekst herkennen en begrijpen; 

• Je kunt met behulp van signaalwoorden meningen, argumenten en conclusies 

herkennen en begrijpen; 

• Je kunt de functie van beelden bij en opmaak van een tekst benoemen; 

• Je kunt rekening houden met afbeeldingen en opmaak, als je een tekst 

leest. 

Engels 

Grammar: 

- Present simple     p. 89 

- Present continuous     P. 89 

- Present perfect (simple)    p. 103 

- Some, any, every, no, and compounds  p. 107 

Vocabulary: 

- Words unit 5 and 6    p. 95-97 & p. 109-111 

Reading 

 

Frans 

Leren vocabulaire A,B,E,F en G uit het werkboek. 



Leren  Grammaire C (futur simple) en Grammaire H (vraagzinnen met vraagwoord). 

Leren Phrases-clés D + Phrases-clés I 

Kunnen: Vragen stellen en antwoord geven op vragen over school. Vragen stellen en 

antwoord geven op vragen over jouw toekomstige beroep. 

De future simple gebruiken en herkennen in een Franse zin. 

Een vraag stellen in het Frans op meerdere manieren. 

Duits 

 

Aardrijkskunde 

De te leren stof voor Aardrijkskunde in de Proefwerkweek van 15 t/m 19 april is Hoofdstuk 2 
paragraaf 2.1 t/m 2. 10. Veel succes met leren. 

Geschiedenis: 

Geen toets in de toetsweek! 

Economie 

Pincode economieboek H6 moet in zijn geheel, bestaande uit: 

• Theorie van de paragrafen 6.1 Hoe wordt er geproduceerd?, 6.2 Van alle markten thuis, 6.3 
Winst of verlies?, 6.4 Nog meer produceren, en 

• Opgaven bij de paragrafen (witte blz.158 tm 177), en  
• Oefenopgaven (blauwe blz. 180 tm 183), en 
• (Begrijpend T2-) Rekenopgaven (groene blz. 184 tm 187), en voor  
• Extra Inzicht (begrijpend lezen / redeneren) niveau examentraining (blz. 188 / 189) 
• Focus ligt vooral op T2 en Inzicht (incl. begrijpend lezen / redeneren en begrijpend rekenen), 

en in mindere mate op T1 en Reproductie (begrippen blz. 178/179 en schuingedrukte termen 
bij de paragrafen) 

& 

Adviezen: 

3M Kapitel 16 + 17 

kennen 
 

 
Wörterlisten A + B 
 
Trappen van vergelijking 
 
De voorzetsels zu, nach en in 
(wanneer gebruik je ‘zu’ en 
‘nach’ en welke vaste 
uitdrukkingen horen bij ‘in’) 
 
Schreibecke 

Hoe 
leren? 
 
NL  D 
 
NL  D 
 
NL  D 
 
 
 
 
NL  D 

Waar staat het? 
 
 
Seite 89/101 Textbuch 
 
Seite 88/100 Textbuch 
 
Seite 88 Textbuch 
 
 
 
 
Seite 86 Textbuch 

kunnen 
 
 
hoofdpunten uit een 
lees- en luistertekst 
begrijpen 
 
aangeven of je ‘zu’, 
‘nach’ of ‘in’ in een zin 
moet gebruiken 

 
 



• Begin tijdig, maak samenvattingen (in eigen woorden), en oefen veel! “Hoe meer je oefent, 
des te groter de kans dat je het snapt, voldoendes haalt en het zelfs leuk gaat vinden. 

• In ELO / Studiewijzer / 3 Mavo vind je Kennen-Kunnen lijst, alle uitwerkingen op alle 
opgaven, alle powerpointpresentaties uit de les, en zo nodig extra materiaal (zoals linkjes 
naar uitlegfilmpjes) 

• Extra Uitlegfilmpjes vind je in zijn algemeen ook door op youtube in te tikken “economie” 
met daarachter de naam van het onderwerp of begrip waar je extra uitleg over wilt. Kijk en 
luister bijv. op youtube naar “economie-academy” of “economielokaal” of “osacademie”, of 
hun websites daarbij. Eerst een filmpje en dan de lesstof in het boek lezen / leren, werkt 
effectief. Soms zijn uitlegfilmpjes op een iets hoger niveau uitgelegd, maar dan is de lesstof 
en de toets relatief makkelijker! 

        

Vragen / problemen?: 

• Check eerst of je alle adviezen hebt opgevolgd; 
• Mail je vraag / probleem via magister, en je krijgt snel antwoord 

 

Nask2 

Hoofdstuk 2 Water 

Wat moet je nog wel weten. 

Namen en formules, leer de volgende namen en formules uit je hoofd. 

Naam Formule 

Zoutzuur (oplossing van waterstofchloride) HCl (aq) 

Zwavelzuur H2SO4 

Salpeterzuur HNO3 

Koolzuur H2CO3 

Kalkwater (base) Ca(OH)2 (aq) 

Natronloog (base) NaOH 

 

Kunnenlijst 

• Kunnen uitleggen hoe je van kraanwater gedestilleerd water maakt. 

• Kunnen uitleggen wat ere bedoeld wordt met “de thermosstaat van de 
aarde”. 

• De waterkringloop kunnen tekenen en uitleggen. 

• Kunnen uitleggen hoe een zeep werkt. 

• Het verschil tussen een natuurlijke zeep en een synthetische zeep kunnen 
uitleggen. 

• Kunnen uitleggen (met een tekening) hoe een zeep molecuul werkt met de 
begrippen hydrofiel en hydrofoob. 

• Kunnen vertellen wat een micel is. 

• Kunnen uitleggen hoe zeep een emulgerende werking heeft 

• Kunnen uitleggen wat een emulsie en een suspensie is 

• Kunnen uitleggen hoe de schoonmaakmiddelen (tandpasta, shampoo, 
crème) werken 

• Kunnen uitleggen wat een zuur is 



• Kunnen uitleggen wat en base is 

• Kunnen werken met tabel 36 in je BINAS 

• Kunnen uitleggen wat een indicator doet 

• Kunnen uitleggen hoe je de pH bepaalt en hiermee kunt vaststellen of een 
stof zuur, neutraal of basisch is 

• De pH kunnen bepalen met universeel indicator papier 

• Kunnen maken van een reactieschema van een neutralisatie reactie 

• Berekening kunnen maken van een titratie 

• Berekening kunnen maken van de hardheid van water 
 

Biologie 

Over hoofdstuk 5 zal een proefwerk worden gehouden. 

Nask 1 

Energie en rendement (Hoofdstuk 3) 

Kunnen berekenen van de energie met de formule: 

• E = P x t (Energie (J) = vermogen (W) x tijd (s)) 

• Ez = m x g x h  (zwaarte Energie (J) = massa (kg) x 10 N/kg x hoogte (m) 

• Rendement is een procentsommetje over de energie Hoeveel procent 

van de totale energie wordt er nuttig gebruikt. 𝑛 =  
𝐸𝑛𝑢𝑡

𝐸𝑡𝑜𝑡
 ×100% 

• Formule ook kunnen omzetten (P = E:t) 
 
Omrekenen van uur naar seconden (1 uur = 3600 s) 
Omrekenen van kiloWatt, kiloJoule, kilometer naar Watt, Joule en meter (kilo = 1000) 
Hetzelfde met Mega (Mega = 1 000 000) 
 
Kunnen uitleggen welke energie vormen welke voor en nadelen hebben 
Kunnen uitleggen hoe je elektrische energie kan maken met  

• een windmolen,  

• waterkrachtcentrale,  

• gestookte energiecentrale met een fossiel brandstof. 
Kunnen uitleggen welke twee dingen nodig zijn om elektrische stroom te maken. 
Kunnen maken en lezen van een energiestroomschema. 

 

Wiskunde 

Leren hoofdstuk 8 en 9 (zie kennen/kunnenlijst hieronder.) 

 



Hoofdstuk 8 

Hoofdstuk 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


