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Deugdelijkheidseis 1:  

Burgerschap & Integratie 

Mercurius College 

Inleiding 

Eind 2005 is een (onderwijs)wet aangenomen die scholen vraagt aandacht te 

besteden aan 'actief burgerschap en sociale integratie'. Centraal stond hierbij 

‘de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en 

daar een actieve bijdrage aan te leveren’. Per 1 augustus 2021 is het ook 

wettelijk verplicht om burgerschapsonderwijs op school aan te bieden met iets 

meer handvatten dan in de wet van 2005 werd opgenomen. Zo’n 16 jaar later 

zijn de uitgangspunten min of meer gelijk gebleven. “Burgerschap is de manier 

waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met 

respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden 

die iedereen heeft. Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om met 

allerlei verschillende mensen vreedzaam samen te leven. Leerlingen kennen die 

waarden niet vanzelf: die moeten worden onderwezen en onderhouden. 

Daarbij speelt de school een zeer belangrijke rol.    

Individualisering en toenemende onthechting van sociale verbanden en de 

maatschappij was een motivatie om het vak burgerschap bij scholen neer te 

leggen. In de motivatie van het wetvoorstel zo’n 16 jaar geleden wordt de 

individualisering van de maatschappij met nadruk genoemd. De sociale binding 

in en met de maatschappij neemt af, terwijl deze juist zou moeten toenemen. 

Sociale binding wordt in verband gebracht met de betrokkenheid van burgers 

bij maatschappelijke verbanden en het nemen van verantwoordelijkheid voor 

gemeenschapsbelangen1.   

In de “oude” wet wordt ook op twee andere zaken gewezen: de Europese 

eenwording, die vraagt om een vorm van Europees burgerschap, en het alert 

zijn op de ondermijnende werking van radicalisering en het ontsporen van 

1 SLO. 2005. Een basis voor burgerschap. Blz. 7 
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leerlingen. In de nieuwe wet van 2021 wordt dit ook bedoeld als het gaat om 

de vrijheden, respect naar elkaar toe en de wijze waarop we vreedzaam met 

elkaar kunnen samenleven. Op welke wijze scholen hier invulling aan geven, 

wordt niet uitvoerig ingegaan. Dit document geeft aan op welke wijze het 

Mercurius College invulling geeft aan het vak 'Burgerschap'. Na een algemeen 

stuk over onze cultuur en plekken waar het burgerschap terugkomt in de 

schoolorganisatie en in het lesplan, wordt steeds per leerjaar aangegeven waar 

burgerschap aangeboden wordt.   

   

Visie op burgerschap  

In het vrijeschoolonderwijs ligt de nadruk op een veelzijdige en evenwichtige 

ontwikkeling van de leerling. De basis van de pedagogie van de vrijeschool is 

de menskunde zoals die geformuleerd is door Rudolf Steiner (1861-1925).  

Het onderwijs is erop gericht de leerling zicht en grip te geven op de 

persoonlijke ontwikkeling. Het doel is dat de leerling zich van zijn idealen 

bewust kan worden en innerlijk vrij kan streven naar de verwezenlijking 

daarvan. De individuele ontplooiing kan zo leiden tot een creatieve, 

oorspronkelijke en verantwoordelijke bijdrage aan de samenleving.  

 

De school is een werkplaats voor cognitieve, sociale en maatschappelijke 

ontwikkeling; een oefenterrein voor het samenleven. Het is een plaats waar 

leerlingen ‘leren voor het leven’. De visie op ontwikkelingsgericht en 

maatschappelijk relevant onderwijs wordt goed weergegeven in het 

onderstaande citaat:  

  

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de 

bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de 

mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de 

opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe 

krachten verrijken"  

Rudolf Steiner  

 

De huidige maatschappij is volop in beweging, veel maatschappelijke sectoren 

zijn in transitie. Een blauwdruk van ‘de toekomstige maatschappij’ is moeilijk te 

geven. Laat staan dat het onderwijs met betrekking tot burgerschap zich kan 

richten op een vaststaande maatschappelijke inrichting. Daarom kiest 

vrijeschool onderwijs ervoor om de waarden van burgerschap in de mens zelf 

te verankeren. Vandaaruit kan iedere burger een bijdrage leveren aan de 
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maatschappij zoals dat op een bepaald moment nodig is. In het 

vrijeschoolonderwijs is het ‘opleiden tot burgerschap’ iets dat in het DNA van 

het hele onderwijs zit.    

  

Leren met hoofd, hart en handen  

Het Mercurius College verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs binnen een 

leerplan (curriculum) dat gericht is op cognitieve ontwikkeling; sociale en 

maatschappelijke ontwikkeling én individuele ontplooiing 

(persoonlijkheidsvorming).  

 

Karakteristiek voor het vrijeschoolonderwijs is de benadering waarbij de hele 

mens aangesproken wordt. De vrijeschool streeft naar een evenwichtige en 

geïntegreerde ontwikkeling van het ‘denken’, het ‘voelen’, en het ‘willen’. 

Cognitieve, sociaal/maatschappelijke én kunstzinnig/praktische vorming krijgen 

gelijke aandacht. Het onderwijs richt zich niet alleen op de vorming van het 

intellect, maar ook op het beleven van de wereld op een kunstzinnige wijze en 

op de vorming van de wil, als drijfveer voor het handelen.   

 

De basis voor de brede vorming wordt gelegd door het werken in 

klassenverband met leeftijdsgenoten. De klas, als sociale eenheid en 

oefenplaats voor sociale vaardigheden, speelt een centrale rol in de 

vrijeschoolpedagogie. Leerlingen van verschillende niveaus en met 

verschillende vaardigheden en competenties blijven gedurende de eerste jaren 

bij elkaar in de klas. Er wordt een breed scala aan sociale en maatschappelijke 

activiteiten aangeboden waardoor de sociale vorming en 

persoonlijkheidsvorming geïntensiveerd kan worden aangeboden.  

 

 Visie op actief burgerschap en sociale integratie  

De overheid motiveert de verplichting gerichte aandacht aan Burgerschap en 

integratie te geven als volgt:  

 

“Bevordering van burgerschap en integratie is belangrijk. De betrokkenheid 

tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid is afgenomen. De 

plichten en rechten die bij burgerschap horen, lijken soms wat op de 

achtergrond te zijn geraakt. Daar komt nog bij dat sommige 

ouders/verzorgers en leerlingen niet gewend zijn aan burgerschapstradities 

en gebruiken van onze samenleving.”  
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Scholen moeten op dit gebied beleid maken, doelen stellen, opbrengsten 

meten, evalueren en bijstellen. De inspectie heeft de controle hierop in het 

toezichtkader opgenomen. Onze uitgangspunten op dit gebied worden goed 

verwoord in onze stagenotitie:  

 

“We streven ernaar dat leerlingen door de samenleving, door de 

gemeenschap waarin zij leven, worden ontvangen en opgenomen. We 

spreken ook wel van enculturatie (het proces waarbij cultuurkenmerken 

worden overgedragen van een samenleving of sociale omgeving naar een 

individu) en socialisatie (het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de 

waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn groep krijgt 

aangeleerd).“ 

 

De bestaande gemeenschap stelt leerlingen in de gelegenheid kennis en 

ervaring op te doen met de bestaande samenleving en de waarden, normen, 

gebruiken en gewoonten die hier gelden. Door kennis te nemen en ervaring op 

te doen, in een leeromgeving waarin begeleiding en duiding een belangrijke rol 

spelen, stellen we leerlingen in staat deel te gaan nemen aan deze samenleving 

en hierin verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.  

 

Dit proces van enculturatie of socialisatie wordt deels door de school verzorgd 

en begeleid. Het kan echter alleen goed plaatsvinden als ook de overige 

maatschappelijk velden (gezin, verenigingen, bedrijven, instellingen, overheid) 

hieraan actief meewerken. Het vrijeschool onderwijs zoekt actief naar 

verbinding met deze maatschappelijke velden in het ‘periode-onderwijs’. 

 

Leerlingen hebben geen ‘schuld aan de samenleving’. Binnen onze school 

leiden we de jeugd niet op om aan de samenleving duidelijk te maken dat ze 

een ‘plicht hebben’ of ‘sociaal moeten zijn’.”   

 

We richten het onderwijs zodanig in dat leerlingen goede voorbeelden en ‘best 

practices’ krijgen aangeboden en gaan er van uit dat dit ze meer zal inspireren 

tot navolging dan puur kennis overdracht. We streven ernaar leerlingen in staat 

te stellen in veel sociale contexten en omgevingen binnen en buiten de school 

te acteren. Het leren ‘reflecteren op het eigen gedrag, attitudes en opvattingen’ 

wordt hierbij actief ter hand genomen. Bij leerlingen leidt dat tot een groter 

bewustzijn van het eigen gedrag, competenties, attitudes en karakter. 

Daarnaast leren ze ‘de ander’ kennen in vele opzichten en binnen vele 
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contexten. Ook op die uiteenzetting tussen ‘ik en de ander’ wordt in ons 

onderwijs op veel plaatsen expliciet gereflecteerd. De bewustwording van 

zichzelf en van de anderen, vormt de basis voor elke vorm van (actief) 

burgerschap en sociale integratie.  

 

Burgerschap en subjectificatie 

Onderwijs gericht op actief burgerschap en sociale cohesie, zoals dat in artikel 

17 van de wet op voortgezet onderwijs wordt genoemd, dient zich te richten 

op zowel kennis (grondwet, rechten en vrijheden van de mens, basiswaarden 

van de democratische rechtsstaat, verschillende godsdiensten, 

levensovertuigingen, politieke gezindheden, diversiteit van de samenleving in al 

haar verschijningsvormen met respect en gelijkheid als basisprincipes), als op 

het ontwikkelen van ‘sociale en maatschappelijke competenties’, die de leerling 

in staat stellen om deel uit te maken van de Nederlandse samenleving. De 

cultuur op de school dient met deze waarden van de Nederlandse samenleving 

in overeenstemming te zijn en de leerlingen en medewerkers moet een veilige 

omgeving geboden worden waarin actief geoefend wordt met deze waarden. 

 

De wet schrijft daarmee voor dat kennis wordt overgedragen over de waarden 

van onze samenleving én dat die waarden ook geleefd én beleefd worden. Het 

overdragen van kennis komt daarbij neer op het zowel geven van expliciet 

onderwijs in hoe de Nederlandse samenleving is ingericht en functioneert als 

het reflecteren op besproken onderwerpen vanuit het perspectief van de 

waarden van onze Nederlandse samenleving. De inrichting en het functioneren 

van de Nederlandse samenleving, als onderdeel van de Europese samenleving, 

komt expliciet in het onderwijs aan bod, binnen het periodeonderwijs. Binnen 

andere periodes, bijvoorbeeld tijdens de periode geschiedenis, wordt de 

behandelde stof ook expliciet beschouwd vanuit onze hedendaagse 

Nederlandse samenleving, denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de tot-slaaf-

gemaakten, de meervoudige verhouding van de Nederlandse samenleving tot 

de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog en de politionele acties in 

Indonesië. Kennis op het vlak van burgerschap draagt daarbij bij aan het 

vormen van een beeld bij de leerling van de eigen verhouding tot de 

hedendaagse Nederlandse samenleving. 

 

Burgerschap zit echter niet alleen in het denken, in het hoofd. Terecht stelt de 

wet ook dat de school de waarden van de Nederlandse samenleving dient 

(voor) te leven. Juist in handelen, in het hart en in de handen, wordt het 
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burgerschap (voor)geleefd. Daar richt het Mercuriuscollege zich ook 

nadrukkelijk op in het aangeboden onderwijs. Ook, en ment name, het 

kunstonderwijs en de verwevenheid van kunst in de vakken die worden 

gegeven geeft daar invulling aan. Zie [2] hieronder. 

 

Voor de burgerschapsvorming vindt het Mercuriuscollege inspiratie in het 

recente onderwijs vernieuwde werk van Geert Biesta. Biesta introduceert in 

zijn werk het begrip “subjectificatie”, waarmee, naast het overdragen van 

kennis als hierboven beschreven, een zeer praktische invulling wordt gegeven 

aan het (voor)leven van burgerschap, aan het ‘doen’ van burgerschap.   

 

Het educatieve werk heeft te maken met het ‘verzoenen met de werkelijkheid’ zodat 

we ‘thuis kunnen zijn in de wereld’ 

(Hannah Arendt 1994 

 

In de ontmoeting met de wereld liggen beginpunten voor het verkennen van de 

vraag wat het zou kunnen beteken om op een volwassen manier in de wereld te zijn, 

‘in de wereld zonder jezelf in het centrum van de wereld te plaatsen’  

Meirieu 2007  

 

‘Kunst is het educatieve werk voor het in dialoog zijn met de wereld, om je te 

verzoenen met de wereld, om thuis te zijn in de wereld. De dialoog met de wereld is 

geen kwestie van betekenisgeving of interpretatie (werk van het hoofd), maar van 

een verzoenen met de realiteit en dat daar het werk van handen en hart ene plaats 

hebben. Betekenisgeving en interpretatie spelen daarbij een rol, maar ze zijn niet 

voldoende noch noodzakelijk voor onze pogingen om thuis te zijn in de wereld. Je 

moet het eerst toestaan dat de wereld op je in kan werken, dat de wereld je raakt, je 

aanspreekt, toespreekt, je onderwijst. Juist via kunst komt de wereld in dialoog met 

ons.’  

Geert Biesta, 2017 

 

Het Mercurius College wil burgerschapsvorming ook een plek geven in het 

onderwijs door het werken met de vier vragen die Geert Biest aanreikt in zijn 

werk: 

 

• Wat betekent het in de wereld te bestaan? 

• Wat betekent het op een volwassen manier in de wereld te bestaan? 

• Wat betekent het om op die manier in de wereld te willen bestaan? 
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• Wat betekent het om in een andere mens het verlangen te wekken om 

op zo een manier in de wereld te willen bestaan? 

 

Hier kan in het onderwijs invulling aan gegeven worden door: 

 

• Het laten ontmoeten van weerstand en door opdoen van ervaringen 

ook andere werkelijkheden tot realiteit te laten maken 

• In het middengebied te blijven, door in dialoog te zijn en blijven, door te 

bestaan met de wereld  

• Door kunst een voortdurende verkenning te laten zijn met wat het 

betekent om in de wereld te zijn, van wat het betekent om in het hier-

en-nu te zijn  

• Verlangens af te laten meten aan de wereld, met datgene dat er 

weerstand aan biedt, door de vraag te wekken welke verlangens 

”verlangbaar” kunnen zijn? 

 

Daarmee kunnen we tot de beleving komen van het niet zijn van een object 

van onze verlangens, maar van het zijn van subject in relatie tot onze 

verlangens. Dat is een van de kernwaarden van het als volwassene in onze 

Nederlandse, (West) Europese, samenleving staan. Dat is een kernwaarde die 

ook spreekt uit wat de wet beoogt met het via het onderwijs bevorderen van 

actief burgerschap en sociale cohesie. 

 

Voor de bovenstaande tekst is inspiratie geput uit, en geciteerd uit:  

 

[1] Wereldgericht onderwijzen, Biesta in de praktijk, Bram Eidhof, Maartje 

Janssens en Jelle Ris, Stichting NIVOZ 2021, www.biesta-in-de-

praktijk.nl 

[2] Door kunst onderwezen willen worden, Geert Biesta, ArtEZ Press 2017 

[3] Het leren voorbij, Geert Biesta, Phronese 2016 

 

Burgerschap op het Mercurius College  

Burgerschapsvorming brengt de leerlingen de basiskennis, vaardigheden en 

houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen 

leefomgeving en in de samenleving. De leerlingen maken in verschillende 

leerjaren kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, 

duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, 

gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Deze kennis 
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wordt geleerd door te oefenen in de praktijk. In het vrijeschoolonderwijs is het 

van belang dat de waarden en grondbeginselen van een democratische 

rechtstaat niet alleen met het hoofd begrepen, maar ook met het hart omarmd 

en zo mogelijk werkelijk doorleefd worden. Ten eerste gebeurt dit in de eigen 

klas, vervolgens in de schoolgemeenschap en tenslotte middels 

(maatschappelijke) stages en excursies in de directe leefomgeving en de 

maatschappij. Daarnaast probeert de school een open houding aan te nemen 

richting zijn omgeving, via het openstellen van de school voor culturele (buurt) 

activiteiten nog meer gestalte krijgen.  

 

Diversiteit 

Diversiteit op het Mercurius College gaat niet alleen over etnisch culturele 

verschillen en/of sociale ongelijkheden maar op allerlei verschillen tussen 

leerlingen, medewerkers en groepen. Daarom streven we binnen het Mercurius 

College naar multidiversiteit. Dit kan dus gaan om gender, seksuele geaardheid, 

leeftijd, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, sociale klasse, taal, 

opleidingsniveau, religie, levensbeschouwing, samenlevingsvorm en zo meer. In 

werving van leerlingen en docenten zullen we hier actief op inzetten. 

 

Het betekent ook dat we met elkaar samen leven en samen leren breed 

interpreteren: met de klas, het leerjaar en/of anders samengestelde groepen 

leerlingen, medewerkers, ouders en mensen/organisaties buiten de school. Het 

betekent ook dat we ontmoetingen creëren die uitnodigen om leren om te 

gaan met culturele diversiteit kennis te maken met verschillende 

achtergronden en culturen van bijvoorbeeld leeftijdsgenoten. Dat we 

leerlingen vaardigheden aanleren die nodig zijn om in verschillende situaties 

samen te werken, dat we leerlingen leren reflecteren op hun bijdrage aan 

samenwerking.  

 

Belangrijke aspecten van burgerschapsvorming in relatie tot diversiteit vinden 

we op het Mercurius College: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, 

begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van 

onverdraagzaamheid, afwijzen van discriminatie. 

 

Burgerschap oefenen in algemene zin 

Binnen het Mercurius College is er in algemene zin ruimte om Burgerschap te 

oefenen door:  
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• Leerlingenraad met klassenvertegenwoordigers. Zij werken met elkaar 

samen op verschillende gebieden binnen de school. Binnen de 

klassenvertegenwoordigers is er ook een “Raad” die binnen kaders 

beslissingen nemen (in overleg met de schoolleiding);  

• Gesprekken met vertrouwenspersonen;  

• Inzamelingsactie voedselbank Delft 

• Het doen van pauzewacht;  

• Lessen levensbeschouwing/vensteruren waarin verschillende 

godsdiensten alsook maatschappelijke en actuele thema’s aanbod 

komen.  

  

Op veel plekken komt het vak burgerschap impliciet aan de orde (zie de 

activiteitenlijst), maar expliciet is burgerschap verankerd in:  

• De winkelstage in het derde leerjaar waarin leerlingen een week actief 

aan de slag gaan binnen een commerciële instelling en kennis maken 

met het ondernemerschap;  

• De sociale (maatschappelijke) stage waarin leerlingen in een 

verzorgingshuis, buurthuis of educatieve instelling ervaring en kennis 

op doen van de maatschappij. Tevens dragen de stages ook bij aan een 

goede oriëntatie op studie en beroep;  

• De periode Parcival en de biografiedagen tijdens de eindreis;  

• De perioden Maatschappijleer waarin expliciet kennis wordt gemaakt 

met de Nederlandse rechtstaat, de verzorgingsstaat, democratie en 

sociaal culturele verschillen.  

   

 

Open cultuur en (opr)echte interesse  

Voor een goede burgerschapsvorming is het van belang hoe het college met de 

leerlingen omgaan. Zien zij hen echt, willen zij hen echt ontmoeten en leren 

kennen of niet? Open staan voor contact met de leerlingen en open voor de 

verschillen in de klas. Het echt willen ontmoeten komt onder andere terug in 

de handen die gegeven worden voor – en na afloop van de les. De leerkrachten 

leven wenselijk gedrag voor en spreken leerlingen aan op hun gedrag.   

Zoals genoemd is de mentor steeds een belangrijke schakel. Door de mentor 

drie jaar lang in de middenbouw een klas te begeleiden, wordt veiligheid 

gecreëerd en ongewenste situaties snel gesignaleerd en aangepakt.  
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Naast bovengenoemde activiteiten, wordt hieronder in een activiteitenlijst 

aangegeven op welke plekken er in ons onderwijsaanbod nog meer aandacht 

aan het vak burgerschap wordt besteed.   

  

Activiteiten en lessen met Burgerschapsvorming 

Burgerschap in het eerste en tweede leerjaar.  

• Periode onderwijs: 

o Periode industriële Revolutie; 

o Periode Economie; 

o Periode culturele antropologie;  

o Periode Europese Landen.   

• Vensteruren 

• Voorlichtingen weerbaarheid op het gebied van: sociale media, 

verslaving, drugs. Het leren omgaan en inzicht geven in deze 

problematieken 

• Aandacht voor wereldgodsdiensten; 

• Syllabus Deugden 

• Euritmie 

• Deel uitmaken van een constant veranderende gemeenschap  

• Activiteiten 

o Werkweek werken op een boerderij; 

o Bezoek aan het oorlogsmuseum; 

o Helpen en meedenken bij het organiseren met de leerlingenraad 

van het schoolfeest.  

  

Burgerschap in het derde leerjaar: 

• Periode onderwijs:  

o Periode Verlichting en Revolutie.   

• Activiteiten 

o Het lopen van een stage gedurende een week in een 

winkelbedrijf naar keuze. Leerlingen zoeken zelf een plaats en 

maken hiervan een uitgebreid verslag.   

• In de vaklessen en periodetijd is er ruimte om aandacht te besteden aan 

de actualiteiten of zaken die er in de klas spelen.  

• Euritmie 

• Deel uitmaken van een constant veranderende gemeenschap.   

  

Burgerschap in het vierde leerjaar: 
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• Periode onderwijs 

o Periode democratie en rechtstaat; Periode sociaal culturele 

verschillen; Periode Nederlandse Verzorgingsstaat.  

• Activiteiten 

o Stages. Sociale (maatschappelijke) stage gedurende een week voor 

alle vierde klas leerlingen.  

o Interview van ouderen in een verzorgingstehuis tijdens Michael.  

• Optioneel: ideële stage.    

• Euritmie 

• Deel uitmaken van een constant veranderende gemeenschap.   

  

Burgerschap in het vijfde en zesde leerjaar:  

• Periode onderwijs  

o Periode discussie en debat, waarin niet alleen de technieken van 

het debatteren, maar ook prikkelende (maatschappelijke) 

stellingen worden geponeerd.  

o Periode Parcival. In deze periode komen karakteristieke 

momenten in de levensweg naar voren. De leerlingen houden 

zich bezig met thema's als liefde en trouw, het mannelijke en 

vrouwelijke aspect, afkomst en levensbestemming, omgaan met 

het lot.  

o Periode Milieu en ontwikkelingsproblematiek. Simulatie: 

rollenspel politieke partijen en verdeling van 

ontwikkelingsgelden. Hierin wordt het Europees Burgerschap 

besproken, maar ook wordt hier gewerkt aan de opbouw van 

een eigen samenleving met regels en structuur in een spelvorm.  

• Activiteiten  

o Biografieweek  

o Kunstreis  

• Eindpresentaties  

• Bezoek aan Tweede Kamer tijdens de projectweken  

• Eindpresentaties  

• Eindproductie  
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Bijlage 1. Burgerschapsvorming in het onderwijs in 

ontwikkeling  
13 mei 2015 - Op 29 april hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de 
Tweede Kamer, mede namens minister Asscher, in een brief geïnformeerd over de 
versterking van burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs, primair onderwijs, 
het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen. De vorming van 
burgerschap sluit aan bij de ambitie uit het sectorakkoord vo om de brede vorming van 
leerlingen meer centraal te stellen.   

De Onderwijsraad bracht in 2012 zijn advies ‘Verder met burgerschap in het onderwijs’ 
uit. Dit advies richtte zich op het versterken van de uitvoering van de wettelijke 
burgerschapsopdracht van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Op 
basis hiervan heeft de staatssecretaris maatregelen genomen die scholen ondersteunen 
om vorm te geven aan burgerschapsonderwijs. In hun brief informeren de 
bewindslieden van OCW de Kamer over de voortgang.   

Opbouwen en delen van kennis  

Voor het opbouwen en delen van kennis is een instrument ‘schoolontwikkeling 
burgerschap’ ontwikkeld en volgt een handreiking, waarmee scholen de basiswaarden 
kunnen bepalen die zij centraal willen stellen in hun onderwijsbeleid en hun 
burgerschapsonderwijs. Ook is er een interactief informatiepunt voor scholen opgezet: 
burgerschapindeschool.nl.  

De Alliantie Burgerschap onderzoekt de burgerschapscompetenties van leerlingen door 
gedurende een periode van drie jaar - met behulp van het meetinstrument 
‘Burgerschap Meten’ - burgerschapscompetenties van leerlingen op verschillende 
scholen te vergelijken. Dit instrument biedt scholen kennis van en inzicht in de 
leeropbrengsten van hun burgerschapsonderwijs. Resultaten komen beschikbaar via 
het informatiepunt Burgerschap in de school.  

Verduidelijking kern van burgerschap en positie maatschappelijke stage  

Aan het Platform #Onderwijs2032 is onder meer gevraagd om in kaart te brengen 
welke kennis en vaardigheden nodig zijn om leerlingen te leren volwaardig te 
participeren in een pluriforme democratische samenleving. Dit najaar brengt het 
platform een advies uit. In de beleidsreactie daarop zal ook worden ingegaan op de 
positie van burgerschap binnen het curriculum. De VO-raad vindt het belangrijk dat er 
met nadere maatregelen vanuit de overheid eerst op de uitkomsten van het brede 
debat over het curriculum wordt gewacht. In het debat, zoals het nu wordt gevoerd, 
zien we veel aandacht voor de rol van democratisch burgerschap, bildung en 21 
century skills. Daarbij worden fundamentele vragen gesteld over hoe democratisch 
burgerschap gestalte kan krijgen in een school die leerlingen voorbereidt op de 
toekomst.   

Toezicht op burgerschapsonderwijs  

De inspectie doet op verzoek van OCW in de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 
aanvullend onderzoek naar de manier waarop scholen voor het primair en voortgezet 
onderwijs hun burgerschapstaak invullen. Ook wordt een onderzoek van ITS  

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2012/verder-met-burgerschap-in-het-onderwijs/item190
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2012/verder-met-burgerschap-in-het-onderwijs/item190
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2012/verder-met-burgerschap-in-het-onderwijs/item190
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/29/kamerbrief-over-versterking-burgerschapsvorming-in-het-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/29/kamerbrief-over-versterking-burgerschapsvorming-in-het-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/29/kamerbrief-over-versterking-burgerschapsvorming-in-het-onderwijs.html
http://burgerschapindeschool.nl/instrument-voor-schoolontwikkeling-burgerschap
http://burgerschapindeschool.nl/instrument-voor-schoolontwikkeling-burgerschap
http://burgerschapindeschool.nl/instrument-voor-schoolontwikkeling-burgerschap
http://www.burgerschapindeschool.nl/
http://www.burgerschapindeschool.nl/
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(onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen) aangekondigd 
om zicht te krijgen op mogelijke problematiek bij leerkrachten die zich onvoldoende 
toegerust voelen om het gesprek in de klas aan te gaan over actuele maatschappelijke 
thema’s. Aanvullende maatregelen worden aangekondigd als het onderzoek of 
bijeenkomsten hier aanleiding toe geven, maar gezien de discussie over het curriculum 
onderwijs breed vindt de VO-raad het niet passend om daarop vooruit te lopen  

 http://burgerschapindeschool.nl/  

     

http://burgerschapindeschool.nl/
http://burgerschapindeschool.nl/
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Bijlage 2. Nieuwe wet als kompas voor 

burgerschapsonderwijs  

Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 07:00  

Minister Slob vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed 
burgerschapsonderwijs bieden. De huidige wet is echter te onduidelijk, waardoor het 
voor veel scholen niet helder is wat ze met dit onderwijs moeten doen. Minister Slob 
gaat de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Vandaag 
start de internetconsultatie en kan iedereen meepraten over het wetsvoorstel.  

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In 
Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor 
de vrijheden die iedereen heeft. Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om 
met allerlei verschillende mensen vreedzaam samen te leven. Leerlingen kennen die 
waarden niet vanzelf: die moeten worden onderwezen en onderhouden. Daarbij speelt 
de school een zeer belangrijke rol. 'De school is meer dan een plek om leerlingen op te 
leiden tot een baan. Het is een plek om je op te leiden voor het leven', aldus de 
minister.  

Kennis en respect  

In de wet wordt nu vastgelegd dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over 
de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook is de school een oefenplaats, 
waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben 
om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Juist op school komen leerlingen met 
verschillende achtergronden elkaar tegen. Daarmee is het, naast thuis, de uitgelezen 
plek om te leren hoe je met respect met elkaar omgaat. Tenslotte komt in de wet te 
staan dat de school een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld horen te krijgen.  

'Scholen vinden het moeilijk om goed burgerschapsonderwijs te geven, omdat de wet 
zo weinig richting geeft', aldus minister Slob. 'Daardoor geven scholen er ook 
verschillend invulling aan. Sommigen doen het perfect en hebben burgerschap echt in 
het DNA van de school verweven. Bij anderen wordt burgerschap met 1 les per jaar 
afgedaan. Met deze wetswijziging kan dat niet meer. Bovendien vragen we nu aan de 
hele school om het goede voorbeeld te geven aan de leerlingen.'  

Inspectie  

Door de wet te wijzigen, krijgt de inspectie ook de mogelijkheid om met scholen in 
gesprek te gaan over hun burgerschapsonderwijs. Nu is het zo dat een school alleen 
aangesproken kan worden, als er helemaal niets aan burgerschap wordt gedaan. Dat is 
te mager voor zo'n belangrijke taak, vindt Slob. 'Burgerschapsvorming is een kerntaak 
van elke school.'  

Vrijheid  

Tegelijkertijd met het aanscherpen van de opdracht aan scholen, is een ontwikkelteam 
bezig met het ontwikkelen van leerdoelen. Dat gebeurt in het kader van de 
curriculumherziening, waar tientallen leraren en schoolleiders aan meewerken. De 9 

https://www.internetconsultatie.nl/burgerschap
https://www.internetconsultatie.nl/burgerschap
https://www.internetconsultatie.nl/burgerschap
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ontwikkelteams, waarvan er 1 gaat over burgerschap, schrijven een advies waarin staat 
wat leerlingen op school moeten leren kennen en kunnen. Dat advies wordt in het 
voorjaar van 2019 aan minister Slob overhandigd.  

Daar naast houden scholen natuurlijk de vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven. 
'Het mooie aan Nederland is dat je een school kunt kiezen die bij je past. Gelukkig 
mogen scholen hier ook zelf kiezen voor hun lesaanpak, onderwerpen, methodes en 
leermiddelen. Dat geldt voor burgerschap net zo. Zolang je maar wel onze 
fundamentele waarden en vrijheden respecteert en onderwijst.'  
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Bijlage 3. Uit een basis voor burgerschap  

2.3.2 Burgerschapsvorming in de kerndoelen onderbouw2  

In de kerndoelen van de vernieuwde onderbouw van het voortgezet onderwijs (leeftijd 

12 -14) zijn de volgende kerndoelen uit het domein Mens en Maatschappij relevant:  

36 De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties 

en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te 

verdedigen en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.  

37 De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, 

ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen.  

38 De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa 

en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving 

te plaatsen.  

39 De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel 

maatschappelijk verschijnsel (...).  

40 De leerling leert historische bronnen te gebruiken (...) en hij leert daarbij de eigen 

cultuurhistorische omgeving te betrekken.  

43 De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en 

levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in 

verband te brengen en leert de betekenis voor de samenleving te zien vanuit 

respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.  

44 De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politiek bestel als democratie 

functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke 

processen betrokken kunnen zijn.  

45 De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie 

te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.  

47 De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen 

hun achtergrond en leert daarbij de onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het 

belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te 

zien.  

 

 

 

  

 
2 https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf  

  

https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
https://slo.nl/publish/pages/2846/een-basis-voor-burgerschap.pdf
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Bijlage 4: Eisen aan D1 

D1. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs 

Voortgezet onderwijs  

De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van het 

onderwijs om actief burgerschap en sociale cohesie te bevorderen. Het 

onderwijsaanbod dient zicht herkenbaar te richten op bevordering van de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat (zie eindnoot*), aan de 

ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van 

belang zijn en aan een schoolcultuur waarin basiswaarden worden voorgeleefd 

en waarmee kan worden geoefend. De aanvraag bevat daarom een 

beschrijving van de wijze waarop het burgerschapsonderwijs vormgegeven zal 

worden, zodanig dat inzichtelijk is hoe invulling wordt gegeven aan de 

wettelijke eis dat dit onderwijs doelgericht en samenhangend vorm krijgt 

(conform art. 17 WVO).  
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Bijlage 5: Artikelen uit de Wet Voortgezet Onderwijs 

waarnaar verwezen wordt in D1 

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-10-01, geraadpleegd 

09-10-2021 

Artikel 17. Actief burgerschap en sociale cohesie 

1. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op 

doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder 

geval herkenbaar richt op: 

a. het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van 

de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en 

de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de 

mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school; 

b. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties 

die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen 

aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving; en 

c. het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in 

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, 

geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat 

gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in 

overeenstemming is met de waarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, 

creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te 

oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden en draagt 

voorts zorg voor een omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en 

geaccepteerd weten, ongeacht de in het eerste lid, onder c, genoemde 

verschillen. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-10-01
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Berekening belangstellingsmeting 

Rekengetallen: 

Voor het Mercurius College geldt:  

Basisgeneratie 2021 in het voedingsgebied van postcode 2623: 

68.882 leerlingen van 10 tot en met 12 jaar, op 1 januari van het kalenderjaar 

van de aanvraag. 

22.742,0 gemiddeld aantal leerlingen van 12 en 13 jaar, op 1 januari van het 

elfde jaar na indienen van de aanvraag. 

y = totaal aantal 10- t/m 12-jarigen voor wie een ouderverklaring is afgegeven 

x = totaal aantal 10- t/m 12-jarigen in het voedingsgebied 

w = gemiddelde aantal 12- en 13-jarigen in voedingsgebied op 1 januari over 

11 jaar * het aantal verblijfsjaren 

z = 0.7 

verblijfsjaren: 

vwo: 5,7 jaar 

havo: 5,4 jaar 

vmbo-t (mavo): 3,9 jaar 

Voor voortgezet onderwijs is de stichtingsnorm voor een scholengemeenschap:

 390 leerlingen vwo, 75% procent hiervan is: 293 leerlingen 

325 leerlingen havo, 75% procent hiervan is: 244 leerlingen 

260 leerlingen mavo, 75% procent hiervan is: 195 leerlingen 

Het aantal behaalde ouderverklaringen: 

vwo: 237 

havo: 209 

mavo: 232 

Te verwachten aantal leerlingen op 1 januari in het 11e kalenderjaar na 

indiening van de aanvraag q=(y/x*100%)*w*z.  

In de formule wordt vermenigvuldigd met 100%, dit is gelijk aan het 

vermenigvuldigen met 1. De uitkomst van de formule wordt rekenkundig 

afgerond op een geheel getal. 

2.



 

2 
 

Voor vwo: 

 

Totaal aantal 10- t/m 12-jarigen voor wie een ouderverklaring is afgegeven (y): 

237. 

Totaal aantal 10- t/m 12-jarigen in het voedingsgebied (x): 68.882. 

Gemiddelde aantal 12- en 13-jarigen vermenigvuldigd met aantal verblijfsjaren 

vwo (w): 22.742,0 *5,7 = 129.629,4 

Correctiefactor (z): 0,7. 

 

q=(237/68.882*100%)*129.629,4*0,7 = 312,2 

 

Voor havo: 

 

Totaal aantal 10- t/m 12-jarigen voor wie een ouderverklaring is afgegeven (y): 

209. 

Totaal aantal 10- t/m 12-jarigen in het voedingsgebied (x): 68.882. 

Gemiddelde aantal 12- en 13-jarigen vermenigvuldigd met aantal verblijfsjaren 

havo (w): 22.742,0 *5,4=122.806,8 

Correctiefactor (z): 0,7. 

 

q=(209/68.882*100%)*122.806,8*0,7 = 260,8 

 

Voor mavo: 

 

Totaal aantal 10- t/m 12-jarigen voor wie een ouderverklaring is afgegeven (y): 

232. 

Totaal aantal 10- t/m 12-jarigen in het voedingsgebied (x): 68.882. 

Gemiddelde aantal 12- en 13-jarigen vermenigvuldigd met aantal verblijfsjaren 

mavo (w): 22.742,0 *3,9=88.693,8. 

Correctiefactor (z): 0,7. 

 

q = (232/68.882*100%)*88.693,8*0,7 =209,1 

 

Conclusie: 

 

Het te verwachten aantal leerlingen in het 11e kalenderjaar na indiening van de 

aanvraag moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de stichtingsnorm. De 

stichtingsnormen voor een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo zijn: 

293 leerlingen voor vwo, 244 leerlingen voor havo en 195 leerlingen voor 

mavo. Het Mercurius College voldoet voor alle 3 de gewenste schoolsoorten 

aan de stichtingsnorm. 



Veiligheidsplan 

Het Mercurius College Delft 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN  

  
1.1 Inleiding en wettelijk kader  

Op basis van de Arbowet is het Mercurius College  verplicht een 

veiligheidsbeleid te voeren. Ook in andere wet- en regelgeving zoals in de Wet 

op het Voortgezet Onderwijs zijn de verantwoordelijkheden van het Mercurius 

College neergelegd. In de cao voortgezet onderwijs is afgesproken dat de 

scholen als werkgever een beleid vast stellen dat gericht is op het realiseren 

van een gezonde en veilige leeromgeving binnen de scholen.  
 

1.2 Missie en visie  

‘Worden wie je bent’ is het motto van het Mercurius College. Via onderwijs 

trachten wij de leerlingen te stimuleren hun persoonlijkheid te ontplooien. Zo 

kunnen de leerlingen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen: sociaal-

emotioneel en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij. 

De persoonlijke ontwikkelingsweg van iedere individueel leerling staat 

centraal. Het onderwijs doet beroep op hun kunstzinnige, intellectuele en 

sociale vermogens. Met andere woorden: “De ontwikkeling van het hoofd 

(verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daad- 

en scheppingskracht).” De bedoeling van het Mercurius College is dat 

leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te 

kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke, 

vrijdenkende, creatieve mensen.  

 
Inspiratie  

Rudolf Steiner is de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs en de 

onderliggende inspiratiebron voor het Mercurius College. Hij verdiepte 

zich onder andere in de vraag wie de mens in essentie is. Hieruit 

ontstond de antroposofie (wijsheidsleer van de mens). Van daaruit 

werkte hij voor het onderwijs aan een opvoedkundig plan waarbij een 

kind een ontwikkelingsweg aangereikt wordt met als doel zich volledig 

te ontplooien.  

Vrijeschoolonderwijs gaat uit van datgene wat tot ontwikkeling kan 

komen in de leerling. Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen zich 

veelzijdig te ontplooien, zowel wat betreft lichaam, ziel als geest. Zo kan, 

op basis van de idealen van opeenvolgende generaties, de maatschappij 

voortdurend vernieuwd worden.  

 

Visie op de veiligheid  

Het Mercurius College moet een plek zijn waar rust heerst, waar 

leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen, zich veilig 



  

 

weten en waar alle betrokkenen respectvol, prettig vriendelijk met elkaar 

omgaan. Het Veiligheidsbeleid is dan ook gericht op het waarborgen van 

de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers.   
    

HOOFDSTUK 2 VEILIGHEID ALGEMEEN  

  
2.1 Calamiteiten  

Bij een calamiteit is sprake van een onverwachte, acute en bedreigende 

situatie, waarbij de veiligheid (fysiek en/of sociaal) van de leerlingen, 

medewerkers en/of andere aanwezigen in gevaar komt. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan geweld of bedreiging tegen leerlingen of incidenten op school 

met dodelijke afloop.  
  

2.2 Privacy  

Er wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. In verband 

met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de 

vastlegging daarvan in de administratie van het Mercurius College, worden er 

gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 

persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het 

onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is 

beperkt. Het Mercurius College maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. 

De leveranciers van die leermaterialen zullen een beperkt aantal 

leerlinggegevens ontvangen. Het Mercurius College zal met haar leveranciers 

strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat 

misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met 

andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die 

uitwisseling verplicht is volgens de wet.  
  

    

HOOFDSTUK 3 FYSTIEKE VEILIGHEID  

  
3.1 Arbeidsomstandigheden  

Het is belangrijk dat alle medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen 

uitoefenen. Arbeidsveiligheid is niet alleen fysieke veiligheid, maar betreft ook 

het gevoel van veiligheid op Het Mercurius College: sociale veiligheid. De 

sociale veiligheid komt in hoofdstuk 4 van dit veiligheidsplan aan de orde.   
  



  

 

3.2 Bedrijfshulpverlening  

Er zullen altijd medewerkers met een EHBO en/of BHV diploma aanwezig zijn 

op het Mercurius College. Alle BHV-ers zijn gecertificeerd en krijgen periodiek 

een herhalingscursus.  
  

3.3 Practicumreglement  

Voor bepaalde lessen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals 

veiligheidsbril, gehoorbeschermers e.d. beschikbaar. Als we starten zullen we 

een practicumreglement vaststellen.  
  

3.4 Arbobeleidsverklaring,  Risico-inventarisatie en Evaluatie  

De arbo-beleidsverklaring luidt als volgt:  

‘Het Mercurius College streeft naar optimale arbeidsomstandigheden en een 

verantwoord milieubeleid, waardoor de veiligheid en de gezondheid van 

personeel en leerlingen worden gewaarborgd, het welzijn wordt bevorderd en 

het milieu wordt beschermd tegen negatieve effecten ten gevolge van 

schoolactiviteiten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken 

hebben veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu een hoge prioriteit’.  

 

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht 

voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een 

verplicht onderdeel van de RI&E. De RI&E wordt vierjaarlijks uitgevoerd.   

 

In een ‘plan van aanpak’ zal het Mercurius Collegeleiding aangeven binnen 

welke termijn concrete maatregelen genomen zal worden tegen de 

geïnventariseerde risico's en welke resultaten deze maatregelen opleveren. 

Voor de naleving van de arbowetverplichtingen zal het Mercurius College 

bijgestaan door een preventiemedewerker. De preventiemedewerker zal een 

‘gewone’ medewerker zijn met een extra taak. Hij/zij biedt ondersteuning bij 

de zorg voor de veiligheid en gezondheid in school.  
  
Brandveiligheid/Ontruiming  

Scholen zijn op basis van het Bouwbesluit verplicht te beschikken over 

een gebruikersvergunning betreffende brandveiligheid. Uiteraard zal het 

Mercurius College als de huisvesting definitief is een dergelijke 

vergunning regelen. Aan de hand van een ontruimingsplan kan dan de 

ontruiming van het gebouw regelmatig geoefend worden.  
  

Toezicht   

Tijdens schooluren en pauzes zal er toezicht zijn op het plein en in het 

gebouw.  

  



  

 

Verkeersveiligheid  

De verkeersveiligheid rond het Mercurius College zal geregeld worden 

met borden en fietspaden.  
  

         Inbraak preventie   

Elke werkdag zal aan het einde van de dag een afsluit ronde gelopen 

worden waarbij ramen worden gesloten en deuren op slot gaan. ’s 

Avonds wordt het anti-inbraakalarm geactiveerd.   
  

    

HOOFDSTUK 4 SOCIALE VEILIGHEID LEERLINGEN  

 

Enquête Sociale veiligheid  

Er zal op het Mercurius College gebruik worden gemaakt van een 

gestandaardiseerd document waarmee jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving 

onder een representatief gedeelte van de leerlingen wordt gemeten. De 

resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd conform de regels van de 

inspectie van het onderwijs.   
  

Pestprotocol en pestcoördinator  

Pesten wordt op het Mercurius College op school niet geaccepteerd. We 

nemen dan onmiddellijk maatregelen om het pesten te stoppen. In een 

pestprotocol zal worden aangegeven hoe te handelen in dit soort situaties. Het 

Mercurius College streeft naar een klimaat waarin iedereen zich veilig kan 

voelen. Daarin staan onder andere de definities van begrippen rondom pesten 

en de preventieve en curatieve maatregelen die het Mercurius College neemt 

om het schoolklimaat in de gaten te houden. Bij zichtbaar pestgedrag of bij 

vermoeden/melding van pesten, hanteren we een bepaalde aanpak. Verder zal 

er een anti pest coördinator worden aangesteld die geraadpleegd kan worden 

door leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. 
  

Vertrouwenspersonen voor leerlingen  

We willen graag dat het goed met de leerlingen gaat. Soms is dat niet het geval 

omdat ze  problemen hebben, op school, thuis, met vrienden of wat dan ook. 

Ze worden aangemoedigd om niet te blijven tobben maar er over te praten. 

Dat kan zijn met de klassenleerkracht, met iemand anders van school of met de 

vertrouwenspersonen die zullen worden aangesteld. De vertrouwenspersonen 

brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden aan 

schoolleiding en de ondersteuningscoördinator.  
  



  

 

Protocol social media  

Social media spelen een belangrijke rol niet alleen in het leven van de 

leerlingen maar ook van onderwijzend personeel en andere medewerkers. 

Internet kan er aan bijdragen dat lessen leuker en uitdagender worden, maar 

brengt ook risico’s met zich mee. Het is belangrijk om iedereen te beschermen 

tegen pesten, ongewild delen van foto’s of gegevens en andere bedreigingen 

van het internet.  Ook hiervoor zal een online protocol worden gemaakt als het 

Mercurius College van start gaat.  

 
Ongewenst bezoek  

Onder ongewenst bezoek wordt verstaan personen die zich onterecht 

ophouden in en rond het Mercurius College. Leerlingen en/of medewerkers 

kunnen dergelijke bezoekers als bedreigend ervaren. Medewerkers kunnen 

ongewenste bezoekers wegsturen en een waarschuwing geven. In 

voorkomende gevallen zal het Mercurius College de politie inschakelen.  
  

Roken, alcohol, drugs, voorlichting, afspraken feesten   

Primair houdt het Mercurius College zich vanzelfsprekend aan de wettelijk 

vastgestelde regels. Scholen zijn verplicht een rookvrij terrein te hebben.  

 

Het voorhanden hebben van alcohol en drugs is niet toegestaan, evenals het 

voorhanden hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van 

de eigen gezondheid zijn. Ook het handelen in/verstrekken van drugs of 

bedoelde medicijnen is verboden. Het schoolreglement bevat regelgeving ten 

aanzien van roken, alcohol en drugs.   

 

Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed 

is, dan zal het Mercurius College onmiddellijk actie ondernemen. De leerling 

die onder invloed van alcohol of drugs de lessen volgt, wordt direct naar huis 

gestuurd (na contact met de ouders). Enerzijds tast drugs- en alcoholgebruik/-

bezit het leefklimaat binnen een school aan en anderzijds is het een directe 

bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen. Het onderscheid tussen het 

voorhanden hebben van drugs voor eigen gebruik dan wel het voorhanden 

hebben van drugs bestemd voor de handel is moeilijk te maken. Vandaar de 

volgende grenslijn: indien leerlingen drugs voorhanden hebben en dit aan 

anderen uitdelen, al dan niet met winstbejag, wordt de politie ingeschakeld. 

Enerzijds om de drempel om drugs te gebruiken hoog te houden en anderzijds 

om een duidelijk en goed te hanteren beleid te voeren. Minderjarigen mogen 

niet in het bezit zijn van softdrugs voor eigen gebruik. Coffeeshops mogen 

immers slechts aan meerderjarigen verkopen. Zowel middelengebruik als 

handel in drugs worden door het Mercurius College nooit getolereerd.  

 



  

 

Het Mercurius College verbiedt derhalve alcohol, drugs of medicijnen die niet 

aantoonbaar door een arts zijn voorgeschreven binnen het terrein van het 

Mercurius College te brengen. Ingeval het Mercurius College kennis heeft dan 

wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon drugs/medicijnen binnen 

een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of op andere 

wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze 

goederen. Het Mercurius College geeft hiervoor geen schadevergoeding en is 

niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze 

maatregel.  

 

Het Mercurius College verbindt deze regel als voorwaarde tot toelating tot het 

schoolterrein. Hiermee wordt intern rechtmatigheid van het handelen 

verkregen. Ingeleverde drugs en medicijnen worden ter vernietiging 

overgedragen aan de politie.   

 

Voorlichting  

In verschillende leerjaren zullen jaarlijks voorlichtingslessen georganiseerd 

worden over internet, alcohol, drugs, etc,.  
 

Wapens en vuurwerk  

Het bezit en gebruik van wapens is op het Mercurius College verboden. Hier 

worden de wettelijke bepalingen gevolgd. Dit geldt ook voor bezit en gebruik 

van vuurwerk.   
  

Incidenten/grensoverschrijdend gedrag, schorsing en verwijdering  

Wanneer er een incident dan wel grensoverschrijdend gedrag wordt 

gesignaleerd, maakt het Mercurius College allereerst een inschatting van de 

situatie, vervolgens wordt gehandeld conform een nog op stellen protocol. 

Ook kan een leerling geschorst dan wel verwijderd worden in geval van 

ontoelaatbaar of grensoverschrijdend gedrag. Het Mercurius College houdt 

zich hierbij vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen (artikel 27 van de 

Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikelen 13 en 14 van het 

Inrichtingsbesluit WVO).  
  

Meldplicht seksueel misbruik en seksuele intimidatie  

Als een medewerker seksueel misbruik of seksuele intimidatie vermoedt, moet 

hij/zij dit onmiddellijk bekend maken bij schoolleiding en/of het schoolbestuur. 

De meldplicht geldt voor alle medewerkers. Dus ook voor interne 

vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over mogelijk 

seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Geen enkele medewerker kan zich in 

dit soort gevallen zich beroepen op de geheimhoudingsplicht.   
  



  

 

Sociale vaardigheden/projecten  

Er zal op het Mercurius College geïnvesteerd worden in sociale vaardigheden 

van zowel personeel als leerlingen.  
  

Ondersteuningsteam  

Het is belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen op school. 

Sommige leerlingen hebben hiervoor gedurende korte of langere tijd extra hulp 

nodig. Elke leerkracht kan problemen signaleren, maar daarnaast heeft elke 

klas of groep een mentor die een centrale rol speelt in de begeleiding. De 

mentor/nestor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun 

ouders/verzorgers.  

Wanneer de resultaten van een leerling achterblijven en/of de leerling in ander 

opzicht opvalt of extra ondersteuning behoeft, kan de mentor/nestor dit 

voorleggen aan het ondersteuningsteam. Ouders worden hiervan dan op de 

hoogte gebracht.  

 

Na overleg in het team wordt, indien nodig, een ontwikkelingsplan opgesteld 

om de leerling te helpen bij een goede voortgang op het Mercurius College.  
 

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld  

De taak van het Mercurius College met betrekking tot huiselijk geweld en 

kindermishandeling is het signaleren en het aankaarten ervan bij de 

verantwoordelijke instanties. Het Mercurius College is niet verantwoordelijk 

voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. Vanaf 1 januari 

2019 is het tevens verplicht om bij stap 4 en 5 van de meldcode een 

afwegingskader op te nemen.  
  

Activiteiten/Excursies/Verzekeringen  

Er worden diverse (buitenlandse) reizen en excursies georganiseerd. Wij vinden 

het belangrijk dat leerlingen en ouders goed geïnformeerd worden, zodat de 

leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden. In brieven aan ouders staat 

inhoudelijke informatie over de activiteiten en de gedragsregels tijdens deze 

activiteiten.  
  

Verzekeringen  

Het Mercurius College zal een aansprakelijkheidsverzekering en een reis – en 

ongevallenverzekering opnemen. Deze gelden voor de reis naar en van school, 

verblijf op school, uitstapjes tijdens schooltijd, stagedagen en schoolreizen in 

binnen - en buitenland.  

 

Er kan een beroep gedaan worden op deze verzekering als de eigen 

verzekering niet uitkeert. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 250,- 



  

 

Materiele schade, diefstal en zoek raken van eigendommen van leerlingen, 

zoals fiets, kleding en mobiele telefoons vallen niet onder de dekking. 

  

Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan 

medeleerlingen, het schoolgebouw of inventaris.  

 
Klachtenregeling voor leerlingen en ouders  

Over de meest uiteenlopende zaken kunnen vragen, problemen, zorgen of 

klachten ontstaan. Voor pedagogische problemen, omgangsproblemen of 

praktische vragen kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de 

mentor/nestor, de ondersteuningscoördinator of de schoolleiding. Soms is een 

probleem ernstiger van aard of is er sprake van miscommunicatie. In dat geval 

kan men zich wenden tot de schoolleiding. Brengt dit geen passende oplossing, 

dan zal Het Mercurius Collegeleider adviseren om een klacht in te dienen bij 

het bestuur. Deze gaat na of bij de behandeling van de klacht de juiste 

procedures zijn gevolgd en of alles is gedaan om tot een oplossing te komen.  

Heeft dit geen resultaat, dan treedt een buitenschoolse procedure in werking 

volgens de ‘Regeling Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen 

bijzonder onderwijs’.  
    

 

HOOFDSTUK 5 SOCIALE VEILIGHEID 

MEDEWERKERS  

Uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen Het Mercurius College 

iedere vorm van verbaal of fysiek geweld door ouders/verzorgers, personeel, 

leerlingen, vrijwilligers en stagiaires niet wordt getolereerd.   
  

Klachtenregeling intern   

Veruit de meeste personele klachten worden in eerste instantie in goed 

overleg tussen betrokkenen opgelost. Mochten deze er niet uitkomen, dan kan 

er een beroep worden gedaan op een nog te schrijven interne klachtenregeling 

voor personeel.   
  

 Klokkenluidersregeling  

Een veilige school betekent ook dat werknemers, leerlingen ouders en andere 

betrokkenen in geval van een ongewenste situatie terecht kunnen op school. 

Hiertoe kan een beroep gedaan worden op een nog te schrijven 

klokkenluidersregeling.  
  

Vertrouwenspersoon voor personeel  

Medewerkers die klachten hebben over het Mercurius Collegeorganisatie 

en/of het (personeels-)beleid en deze niet kunnen of willen bespreken met de 



  

 

schoolleiding, kunnen hierover in gesprek gaan met een aan te stellen 

vertrouwenspersoon voor het personeel. Leerlingen, medewerkers, ouders en 

verzorgers kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of 

praktische hulp. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij vermoedens 

van of klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (seksuele 

intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld). Klachten kunnen 

rechtstreeks of door een mentor/nestor ouder/verzorger, contactpersoon 

ingediend worden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan, 

eventueel via het ondersteuningsteam, doorverwijzen naar hulpverlening. De 

vertrouwenspersoon zal jaarlijks schriftelijk verslag uitbrengen van de 

werkzaamheden aan de schoolleiding en de ondersteuningscoördinator.  
  

Werkdruk  

Het voorkomen van werkdruk is een belangrijks aandachtspunt binnen Het 

Mercurius College. In de jaarlijkse tevredenheidsenquête voor werknemers 

wordt werkdruk die werknemers ervaren in kaart gebracht. Indien nodig 

worden passende maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen.   
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Overige eis 5: 

Meerjarenbegroting 2022-2026 

De meerjarenbegroting is gebaseerd op gegevens van de wetten voor 

bekostiging van scholen in het VO. Als onderlegger is er gebruik gemaakt van 

de meerjarenbegroting van een bestaande middelbare vrijeschool. 

In Delft is er nog geen middelbaar vrijeschoolonderwijs tot en met het 

eindexamen. Daarom willen ouders dat het Mercurius College er komt. In Delft 

wordt al wel middelbaar vrijeschoolonderwijs aangeboden, maar dat is en blijft 

beperkt tot onderbouw VO. Leerlingen moeten nu overstappen naar openbaar 

– regulier voor de hogere jaren. Het Mercurius College verwacht dat de

leerlingen die elders gestart zijn met vrijeschoolonderwijs, zullen willen

overstappen naar Mercurius zodra dat kan. In de begroting is daarom rekening

gehouden met een ‘zijinstroom’ van hogere klassen.

Voor de leerlingenaantallen zijn er drie scenario’s gemaakt met een minimaal, 

midden en maximaal aantal te verwachten leerlingen. In deze begroting is er 

gerekend met het gemiddelde scenario. 

De begroting is gemaakt op basis van de nieuwe vereenvoudigde bekostiging, 

die in 2022 in gaat.  

Ouderbijdragen zijn vrijwillig, ook die voor de schoolreizen. Leerlingen worden 

nooit uitgesloten van reizen of activiteiten als ouders niet betalen. Het is bij 

vrijescholen gebruikelijk om 400-600 ouderbijdrage te vragen. In deze 

begroting gaan we uit van 500 euro. We streven naar een zo laag mogelijke 

ouderbijdrage. Als gaandeweg blijkt dat we minder nodig hebben dan zullen we 

dit doorvoeren en communiceren naar de ouders. 

4.
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Meerjarenbegroting Mercurius College 
   

Rekengetallen: 
   

    

bedrag per leerling  €              7.766,86  
  

bedrag per hoofdvestiging  €          227.160,97  
  

gemiddelde personeelslast directie  €          117.511,28   (waarde 2021)  
 

gemiddelde personeelslast personeel  €            99.602,57   (waarde 2021)  
 

gemiddelde personeelslast ondersteunend 
personeel 

 €            54.882,72   (waarde 2021)  
 

aantal fte per klas leerjaar 1, 2 en 3 in fte 1,50 (37-38 lesuren van 45 
minuten per week) 

 

aantal fte per klas leerjaar 4, 5 en 6 in fte 1,55 
  

aantal fte per klas leerjaar 4, 5 en 6 in fte extra 
ontwikkeling 

0,35 
  

    

    

Schatting leerlingen/klassen  2023-2024   2024-2025   2025-2026  

aantal leerlingen totaal 314 449 569 

aantal leerlingen klas 1 en 2 204 240 300 

aantal leerlingen klas 3 tot en met 6 110 209 269 

Aantal klassen onderbouw 11 13 15 

Aantal leerpleinen bovenbouw 1 2 4 

Aantal klassen bovenbouw 2 5 7 

totaal aantal klassen onder- en bovenbouw 13 18 22 
    

Personeel schatting  2023-2024   2024-2025   2025-2026  

aantal fte onderwijzend personeel 20,3 29 35,8 

aantal fte ondersteunend (excl. directie)  8,45 10,52 12,85 
    

Aantal m2 norm volgens overheid:  2023-2024   2024-2025   2025-2026  

onderbouwleerling, leerjaar 1 en 2 1428 1680 2100 

bovenbouwleerling, leerjaar 3 t/m 6 627 1191,3 1533,3 

vaste voet per scholengemeenschap 890 890 890 

totaal aantal m2  2945 3761,3 4523,3 
    

  



 

3 
 

Baten  
   

 
 2023-2024   2024-2025   2025-2026  

Bekostiging per hoofdvestiging  €          132.510,57   €          227.160,97   €          227.160,97  

Bekostiging per leerling  €      1.422.629,86   €      3.050.434,27   €      4.031.000,34  

Aanvullende bekostiging per hoofdvestiging  €          425.926,82   €          274.486,17   €          160.905,69  

Aanvullende bekostiging per leerling  €      1.016.164,18   €          436.885,88   €          388.343,00  

Functiemix randstadregio's    €            60.166,00   €            76.246,00  

Regeling aanvullende bekostiging strategisch 
personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo 

 €          257.200,54   €          367.780,39   €          466.073,59  

verrekening collectieve ziektekosten  €          -28.260,00   €          -40.410,00   €          -51.210,00  

bijdrage samenwerkingsverband delflanden  €            15.590,00   €            20.315,00   €            24.515,00  

Ouderbijdragen (gem. 500 euro)  €          141.300,00   €          202.050,00   €          256.050,00  

Ouderbijdragen voor schoolreis  €            29.370,00   €            56.250,00   €            81.450,00  

Gemeentelijke subsidie (voor inrichting) per 
m2  2021: 173 € 

 €          509.485,00   €          141.219,90   €          131.826,00  

Totaal baten  €      3.921.916,96   €      4.796.338,57   €      5.792.360,59  
    

Lasten 
   

    

Lonen en Salarissen 
   

Onderwijzend personeel  €      2.021.932,17   €      2.888.474,53   €      3.565.772,01  

Ondersteunend personeel  €          463.758,98   €          577.366,21   €          705.242,95  

Directie  €          117.511,28   €          176.266,92   €          176.266,92  

totaal:  €      2.603.202,44   €      3.642.107,66   €      4.447.281,88  
    

Overige personele lasten 
   

Bedrijfsgezondheidsdienst  €              6.600,60   €              9.438,44   €            11.960,96  

Conferentiekosten  €                  500,00   €                  500,00   €                  500,00  

Diverse personele lasten  €            18.858,86   €            26.966,97   €            34.174,17  

Scholingskosten  €            12.180,00   €            17.400,00   €            21.480,00  

Wervingskosten personeel  €              2.500,00   €              2.500,00   €              2.500,00  

Reis- en verblijfkosten  €              2.000,00   €              2.000,00   €              2.000,00  

Uitzendkrachten/declaranten  €              6.090,00   €              8.700,00   €            10.740,00  

Totaal overige personele lasten  €            48.729,46   €            67.505,41   €            83.355,14  
    

Reserveringen 
   

Onderhoud en inrichting gebouw    €            60.000,00   €            60.000,00  

totaal onderhoud en inrichting gebouw 
 

 €            60.000,00   €            60.000,00  
    

Inrichting gebouw 
   

kosten gebaseerd op gemeentelijke 
vergoeding 

 €          509.485,00   €          141.219,90   €          131.826,00  

totaal inrichting gebouw  €          509.485,00   €          141.219,90   €          131.826,00  
    

  



 

4 
 

Huisvestingskosten 
   

Onderhoudscontracten  €              2.500,00   €              2.500,00   €              2.500,00  

energie en water  €            36.303,30   €            51.911,41   €            65.785,29  

schoonmaakbedrijf  €            44.789,79   €            64.046,55   €            81.163,66  

schoonmaakartikelen enz.  €            11.786,79   €            16.854,35   €            21.358,86  

Vuilafvoer  €              6.600,60   €              9.438,44   €            11.960,96  

diverse heffingen  €              2.357,36   €              3.370,87   €              4.271,77  

overige huisvestingslasten  €              5.657,66   €              8.090,09   €            10.252,25  

totaal huisvestingskosten  €          109.995,50   €          156.211,71   €          197.292,79  
    

Administratie en beheer 
   

abonnementen/contributies  €              1.414,41   €              2.022,52   €              2.563,06  

accountantskosten  €              5.657,66   €              8.090,09   €            10.252,25  

Automatiseringskosten (geen fte)  €            28.288,29   €            40.450,45   €            51.261,26  

briefpapier/drukwerk/enveloppen enz.  €              1.000,00   €              1.000,00   €              1.000,00  

contributie vereniging Vrijescholen  €              2.041,00   €              2.918,50   €              3.698,50  

contributie VBS (belangen Alg. Bijz. onderwijs  €              2.066,12   €              2.954,42   €              3.744,02  

contributies overige  €              2.828,83   €              4.045,05   €              5.126,13  

diverse kantoorbenodigdheden  €              2.828,83   €              4.045,05   €              5.126,13  

koffie/thee enz.  €              6.129,13   €              8.764,26   €            11.106,61  

kopieerkosten  €            16.501,50   €            23.596,10   €            29.902,40  

kosten administratie kantoor  €            11.786,79   €            16.854,35   €            21.358,86  

medezeggenschapsraad  €              2.000,00   €              2.000,00   €              2.000,00  

overige administratie en beheerlasten  €              6.600,60   €              9.438,44   €            11.960,96  

porti/Vracht  €              1.885,89   €              2.696,70   €              3.417,42  

telefoon  €              3.300,30   €              4.719,22   €              5.980,48  

vergaderkosten  €              2.357,36   €              3.370,87   €              4.271,77  

verzekeringen algemeen  €              5.000,00   €              5.000,00   €              5.000,00  

kosten projecten  €              4.714,71   €              6.741,74   €              8.543,54  

leerlingvolgsysteem  €              9.429,43   €            13.483,48   €            17.087,09  

aanschaf klein inventaris  €              7.543,54   €            10.786,79   €            13.669,67  

leermiddelen algemeen  €              3.300,30   €              4.719,22   €              5.980,48  

periodecahiers  €              5.657,66   €              8.090,09   €            10.252,25  

audio/visuele middelen  €              1.000,00   €              1.000,00   €              1.000,00  

bibliotheek/mediatheek  €              2.593,09   €              3.707,96   €              4.698,95  

schoolboeken  €            42.432,43   €            60.675,68   €            76.891,89  

Decanaat  €              2.000,00   €              2.000,00   €              2.000,00  

zorg leerlingen  €              9.429,43   €            13.483,48   €            17.087,09  

Auteur/Buma/Licentierecht  €              2.300,00   €              2.300,00   €              2.300,00  

kooruitvoering  €              6.000,00   €              6.000,00   €              6.000,00  

abonnement Seizoener voor ouders  €              3.536,04   €              5.056,31   €              6.407,66  

school-en Jaarfeesten  €            26.690,00   €            38.165,00   €            48.365,00  

schoolreizen  €            29.370,00   €            56.250,00   €            81.450,00  
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verzekering reizen  €                  942,94   €              1.348,35   €              1.708,71  

div. leerlinggebonden kosten  €            16.501,50   €            23.596,10   €            29.902,40  

indiv. ondersteuning leerlingen  €            14.144,14   €            20.225,23   €            25.630,63  

wervingskosten leerlingen  €            20.000,00   €            20.000,00   €            20.000,00  

representatiekosten  €              2.000,00   €              2.000,00   €              2.000,00  

 totaal Administratie en beheer   €          311.271,92   €          441.595,43   €          558.745,21  
    

Overige materiele lasten 
   

Talen  €              1.131,53   €              1.618,02   €              2.050,45  

Kunst muzisch  €              2.357,36   €              3.370,87   €              4.271,77  

Kunst beeldend  €            13.436,94   €            19.213,96   €            24.349,10  

Exact  €              3.064,56   €              4.382,13   €              5.553,30  

Mens en maatschappij  €              1.178,68   €              1.685,44   €              2.135,89  

Lichamelijke opvoeding  €              4.714,71   €              6.741,74   €              8.543,54  

totaal overige materiele lasten  €            25.883,78   €            37.012,16   €            46.904,05  
    

    

Totaal baten  €      3.921.916,96   €      4.796.338,57   €      5.792.360,59  
    

totaal lasten:  €      3.608.568,10   €      4.545.652,27   €      5.525.405,07  
    

Inkomsten min lasten (opbouw 
reserve/onvoorzien): 

 €          313.348,87   €          250.686,30   €          266.955,52  

 
8% 5% 5% 
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Deugdelijkheidseis 2: 

Leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven en de voorzieningen 

daarvoor 

Kenmerken van goede ondersteuning  

Wat u hieronder leest is waar wij de komende jaren na de start van het 

Mercurius College naar toe zullen werken, ook in samenspraak met het 

samenwerkingsverband.  

Het Mercurius College stelt zich tot doel dat elke leerling de mogelijkheid krijgt 

zich optimaal te ontwikkelen en zich op onze school thuis kan voelen. De 

grondslag van de leerlingenondersteuning op het Mercurius College gaat dan 

ook uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat 

tegemoetkomen aan de vragen van iedere leerling een integraal onderdeel is 

van het dagelijks werk van alle leerkrachten, mentoren en andere 

medewerkers van de school.  Vanuit deze visie heeft goede ondersteuning de 

volgende kenmerken:   

• Het ondersteuningsteam is laagdrempelig en toegankelijk voor

ouders/verzorgers, leerkrachten en externe hulpverleners;

• Het ondersteuningsteam is gericht op het vroegtijdig signaleren;

• Het ondersteuningsteam beschikt over kennis en kunde aangaande

leer- en ontwikkelingsproblematiek;

• Het ondersteuningsteam erkent de noodzaak om goed te

communiceren met leerlingen en diens ouders en mentor, die extra

ondersteuning nodig hebben;

• Het ondersteuningsteam ondersteunt leerkrachten in hun

onderwijstaak met betrekking tot leerlingen die (extra) ondersteuning

nodig hebben;

• Het ondersteuningsteam richt zich op een doorlopende leer- en

ontwikkelingslijn;

• Het ondersteuningsteam reageert adequaat in crisissituaties;

• Het ondersteuningsteam weet wet- en regelgeving naar de werkvloer

te vertalen;

5.
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• Het ondersteuningsteam werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering, 

draagt bij aan het schoolbeleid 

• Het ondersteuningsteam ontlast de schoolleiding, mentoren en 

leerkrachten op specialistisch ondersteuningsgebied;   

• Het ondersteuningsteam is ingebed in het gehele onderwijssysteem en 

bevindt zich met name op de werkvloer;   

• Het ondersteuningsteam werkt met een privacy protocol.   
  

Signalering van de ondersteuningsbehoefte  

Aanname leerlingen  

De dossiers van de leerlingen die worden aangemeld op het Mercurius College 

worden door het ondersteuningsteam gescreend op ondersteuningsbehoefte. 

Waar nodig wordt de school van herkomst geconsulteerd en worden leerling 

en ouders uitgenodigd voor een oriënterend gesprek om te verhelderen of de 

school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wanneer 

ouders/verzorgers en school overeen komen dat de school kan voorzien in de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt afgestemd welke ondersteuning 

kan worden ingezet. Voorwaarde om te worden aangenomen is dat de leerling 

in voldoende mate zelfredzaam is. Om in aanmerking te komen voor 

dispenserende en compenserende maatregelen wordt de DSM-classificatie 

gehanteerd.  

Ondersteuningsstructuur Mercurius College Delft 

Het Mercurius College Delft sluit zich aan bij het samenwerkingsverband 

SWVVO Delftlanden. Binnen het samenwerkingsverband SWVVO Delftlanden 

zijn er afspraken gemaakt tussen de basisondersteuning, basisondersteuning-

plus en de extra ondersteuning. Binnen het Mercurius College Delft baseren 

we ons op deze drie ondersteuningsvormen.  

Drie niveaus van ondersteuning  

We onderscheiden op het Mercurius College de volgende niveaus: 

• Niveau 1: Basis ondersteuning (mentor en leerkracht in de klas)  

Dit niveau geldt voor alle leerlingen het gaat hierbij om het volgen van 

de leerling, het in beeld hebben en inspelen op: de didactische 

behoeften van de leerling, het pedagogische klimaat, het welbevinden 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling.   

• Niveau 2: Basis ondersteuning plus (in de klas)  
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Dit betreft de extra inzet en activiteiten in de klas die nodig zijn om 

leerlingen met succes hun schoolloopbaan te laten volgen. Kenmerk 

van deze extra ondersteuning is dat deze geboden wordt door de 

school, meestal in de klas maar niet standaard aan alle leerlingen.   

Vanuit de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan worden 

verwezen naar het interne ondersteuningsaanbod (zoals kortdurende 

leerlingbegeleiding) of kan een leerling ingebracht worden voor 

bespreking in het OI (interne ondersteuningsoverleg) en/of het OE 

(ondersteuningsoverleg extern). Daarnaast kan er het voorstel worden 

gedaan leerkrachten ondersteuning te geven, bijvoorbeeld door 

coaching of deskundigheidsbevordering.   

• Niveau 3: Extra ondersteuning (buiten de klas)  

Dit betreft de extra inzet en activiteiten die nodig zijn om leerlingen 

met succes hun schoolloopbaan te laten volgen. Kenmerk van deze 

extra ondersteuning is dat deze meestal geboden wordt door de school, 

deels buiten de klas. De school biedt beperkte ruimte aan leerlingen die 

een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Voor deze leerlingen wordt 

in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) 

gemaakt. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Vanuit de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt bekeken of waar 

mogelijk extra ondersteuning kan worden ingezet.  

• Verwijzing naar externe ondersteuning en/of verwijzing naar VSO  

Externe ondersteuning wordt geadviseerd wanneer de deskundigheid 

om een leerling adequaat te begeleiden binnen de school niet aanwezig 

is. Een leerling wordt door het ondersteuningsteam in overleg met 

mentor, leerling en ouders verwezen naar externe hulpverlening. 

Tevens kan het SWVVO Delftlanden door het Mercurius College 

geconsulteerd worden voor verwijzing VSO.  

Kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuningsgrens  

Leerlingen met voldoende mogelijkheden voor het gegeven niveau dat zij 

volgen, maar met een gediagnosticeerd leer en/of ontwikkelingsgerichte 

vraagstuk (bijvoorbeeld dyslexie, ASS of AD(H)D) worden binnen school 

gevolgd en wanneer mogelijk/nodig begeleid. Deze leerlingen hebben recht op 

voorzieningen, compensatie en/of dispensatie waar mogelijk/nodig.  Voor 

leerlingen met een lichamelijke beperking wordt binnen de mogelijkheden van 

het schoolgebouw gekeken welke aanpassingen gedaan kunnen worden. Inzet 

en aanpassingen zijn maatwerk en worden per leerling afgewogen, vastgelegd 

en geëvalueerd.  
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School ondersteuningsprofiel (SOP)  

Op 1 juli 2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Dit 

betekent dat de school samen met de ouders/verzorgers op zoek gaat naar de 

beste ondersteuning voor de leerlingen. De meeste leerlingen zullen voldoende 

hebben aan de basisondersteuning die de school biedt. Voor leerlingen die de 

basis- of extra ondersteuning nodig hebben is er, binnen bepaalde grenzen, 

een aangepast traject. Het Mercurius College biedt beperkte extra 

ondersteuning voor leerlingen met een gediagnosticeerde leer- en/of 

ontwikkelingsstoornis. Een SOP volgt in afstemming met het 

samenwerkingsverband zodra het Mercurius College kan starten. 

Ondersteuningsoverleg Intern (OI)  

Het interne ondersteuningsteam wordt om advies gevraagd op het moment 

dat vraagstukken van leerlingen (zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel 

gebied) niet door de mentor kunnen worden opgelost. Het kan hier gaan om 

advies voor individuele ondersteuning van de leerling of om ondersteuning van 

de leerkrachten en mentoren in hun begeleiding van een leerling. Wanneer een 

leerling aangemeld wordt bij het ondersteuningsteam, volgt een traject op 

maat. Dat betekent dat er naar de specifieke ondersteuningsvraag gekeken 

wordt en zo nodig en wanneer mogelijk ondersteuning daarop wordt ingezet. 

Vanaf de aanmelding wordt de leerling om de zes weken besproken in het 

intern ondersteuningsoverleg (ondersteuningsteam en schoolleiding).  

Het interne ondersteuningsteam bestaat uit:  

- de ondersteuningscoördinator  

- de remedial teacher  

- de orthopedagoog/de begeleider passend onderwijs (op termijn) 

Ondersteuningsoverleg Extern (OE)  

In het OE worden leerlingen besproken waar de school zich dusdanige zorgen 

over maakt dat de expertise van externe instanties gewenst is om over 

mogelijke aanpak of oplossingen mee te denken en te adviseren. Alle 

deelnemers hebben beroepsgeheim en nemen de regels met betrekking tot de 

bescherming persoonsgegevens in acht. In het OE nemen deel onder leiding 

van de ondersteuningscoördinator:  

- begeleider passend onderwijs  
- lid schoolleiding  
- begeleider passend onderwijs/orthopedagoog 
- jeugdverpleegkundige   
- leerplichtambtenaar  
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Aandachtfunctionaris meldcode  

 
Een aandachtfunctionaris draagt zorg voor de implementatie, het hanteren en 

borgen van de wet op de meldcode, zodat (vermoedens van) huiselijk geweld 

en kindermishandeling eerder worden gesignaleerd, hulp geboden wordt en 

het geweld eerder stopt. Dit omvat: het schoolpersoneel van het Mercurius 

College Delft instrueren over de meldcode, adviseren en begeleiden bij 

vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en de daarbij te 

nemen stappen.  

Begeleider Passend Onderwijs  

De Begeleider Passend Onderwijs (BPO) is betrokken bij leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte en kijkt samen met de school wat er nodig is om 

zo goed mogelijk tegemoet te komen aan die behoeften binnen de 

mogelijkheden van de school. De BPO-er is verantwoordelijk voor het 

opstellen van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) en werkt nauw samen 

met SWVVO Delftlanden 

Mentor  

De mentor draagt er zorg voor dat leerlingen in de klas elkaar leren kennen en 

dat er een onderlinge vertrouwensband opgebouwd kan worden tussen de 

leerlingen onderling en tussen de leerling en de mentor. De mentor is de 

directe schakel tussen de leerling op school en het thuisfront en is het eerste 

aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders. De mentor heeft specifieke 

taken ten aanzien van leerlingen met extra ondersteuning. In overleg met de 

schoolleiding en ondersteuningscoördinator wordt bekeken welke leerlingen 

extra ondersteuning nodig hebben. Samen worden de te nemen stappen 

bepaald. Als de gesignaleerde problematiek de deskundigheid van de mentor 

overstijgt wordt de hulp ingeroepen van deskundigen uit het 

ondersteuningsteam. Het uitgangspunt hierbij is altijd dat school en ouders 

gezamenlijk om de leerling heen staan.  

Remedial Teaching  

We denken eraan om een remedial teacher aan te nemen opdat een leerling 

persoonlijke hulp bij het leren kan krijgen. Het voordeel van een ‘eigen’ 

remedial teacher ten opzichte van ‘inhuren’ is continuïteit in samenwerking. In 

principe zal deze vorm van begeleiding voor de leerlingen kortdurend zijn. 

Hiervoor komen leerlingen in aanmerking die ernstige achterstanden of 

(leer)problemen hebben op het gebied van taal en/of rekenen. Dit betreft 

bijvoorbeeld leerlingen met een OPP (onderwijsperspectiefplan). Leerlingen 

met dyslexie of dyscalculie kunnen ook kortdurende RT-begeleiding krijgen 

afhankelijk van hun onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van school. De RT 

biedt ook ruimte voor kleine groepjes: een leesgroepje voor leerlingen die 
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onvoldoende scoren op lezen (zowel technisch als begrijpend lezen) en 

spellinggroepjes voor leerlingen met problemen op dit gebied.  

Vertrouwenspersoon   

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij vermoedens van of klachten 

met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, 

discriminatie, agressie en/of geweld). Klachten kunnen rechtstreeks of door 

een mentor, ouder/ verzorger, contactpersoon ingediend worden bij de 

vertrouwenspersoon. Ook is de vertrouwenspersoon benaderbaar voor 

problemen, waarmee de leerlingen niet bij hun mentor en/of thuis terecht 

kunnen. De vertrouwenspersoon kan mensen, eventueel via het 

ondersteuningsteam, doorverwijzen naar hulpverlening. De 

vertrouwenspersoon brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van de 

werkzaamheden aan de schoolleiding en de ondersteuningscoördinator.   

Ondersteuningscoördinator  

De ondersteuningscoördinator is de spin in het web van de interne 

ondersteuning en de verbindingsschakel tussen de school en de externe 

zorginstanties. In samenwerking met de schoolleiding en mentoren zorgt de 

ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling de waar mogelijk juiste 

interne ondersteuning geboden krijgt. De ondersteuningscoördinator 

verwijst/onderhoudt contact met/naar externe hulp/ondersteuning wanneer 

deze de mogelijkheden van de school overstijgt. De ondersteuningscoördinator 

werkt hierin samen en consulteert het samenwerkingsverband van SWVVO 

Delftlanden. 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

(al dan niet geïndiceerd) bekijkt de ondersteuningscoördinator de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling, vraagt informatie op bij de school van 

herkomst, maakt een ondersteuningsanalyse en neemt de interne 

(ondersteunings-) draagkracht mee in de overweging tot aanname. De 

ondersteuningscoördinator is tevens betrokken bij aanname van zij-instromers.   

Jeugdverpleegkundige  

De jeugdverpleegkundige onderzoekt de gezondheid van de (school)jeugd. 

Leerlingen worden volgens de richtlijnen van het in Delft geldende 

verzuimprotocol gemeld bij de schoolverpleegkundige. Op basis van de 

bevindingen in het veertien-jarigen-onderzoek of andere signalen kan de 

schoolverpleegkundige – na overleg met en instemming van de ouders – een 

ondersteuningsaanmelding doen bij de ondersteuningscoördinator Het gaat 

dan bijvoorbeeld om zaken als motorische problemen, anorexieproblematiek, 

gepest worden en dergelijke. In overleg met de ondersteuningscoördinator 
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wordt bekeken of er een interventie kan worden gedaan op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling.   

De mentor of de ondersteuningscoördinator kan ten behoeve van een leerling 

een consult of advies aanvragen bij de schoolverpleegkundige. De 

schoolverpleegkundige heeft als functionaris van het CJG (Centrum Jeugd en 

Gezin) gemakkelijk ingang bij medische specialisten en zorgt zo nodig voor een 

zo snel mogelijke verwijzing.  

Leerplichtambtenaar  

De leerplichtambtenaar wordt conform de regelgeving en afspraken met 

Leerplicht op de hoogte gebracht van leerlingen die zich ondanks herhaalde 

gesprekken niet houden aan de regels rond de leerplichtwetgeving. Omdat het 

Mercurius College Delft een streekfunctie heeft, hebben we ook te maken met 

leerplichtambtenaren uit de regio.   
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Deugdelijkheidseis 3: 

Zicht op de ontwikkeling 

van leerlingen 

Inleiding vrijeschoolonderwijs 

Het Mercurius College Delft is een school voor voortgezet onderwijs voor 

vwo, havo en vmbo-tl. De denominatie is algemeen bijzonder onderwijs. De 

leerlingen van het Mercurius College komen van verschillende basisscholen uit 

Delft en omstreken. Het onderwijs sluit zowel aan op dat van reguliere 

basisscholen als van basisscholen voor vrijeschoolonderwijs.  

Onze school staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen. We 

werken op het Mercurius College vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op de 

jonge mens die o.a. gebaseerd is op het mensbeeld van Rudolf Steiner.   

De levensfase van 12-18 jaar is van groot belang in de ontwikkeling van 

schoolkind tot volwassen mens. Als vrijeschool staan wij voor een goede 

invulling en begeleiding bij deze levensfase. Op hun weg naar volwassenheid 

begeleiden we onze leerlingen te worden tot sociaal bewuste, maatschappelijk 

betrokken en innerlijk vrije mensen die zichzelf en hun idealen hebben leren 

kennen. Het gaat in ons onderwijs met zijn motto ‘Worden wie je bent’ om de 

persoonlijke ontwikkelingsweg van ieder individueel kind. Het onderwijs doet 

net zoveel beroep op het intellectuele vermogen van leerlingen, als op hun 

kunstzinnige, creatieve en sociale vermogen. Met andere woorden: de 

ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart 

(gevoel) en de handen (daad- en scheppingskracht). Er wordt gewerkt vanuit 

een houding van aandacht voor wie de leerling is, voor de mens die hij of zij 

kan worden.  Centraal in ons onderwijs staat de leerling die in zijn ontwikkeling 

wordt ondersteund door het college van mentoren en leerkrachten.  

De mentor als aanspreekpunt 

De mentoren op het Mercurius College zijn het eerste aanspreekpunt voor 

leerlingen en de ouders/verzorgers van een klas. Hun begeleiding is gericht op 

alle ontwikkelingsvragen, het welzijn van de individuele leerling en de 

studievoortgang. Ook begeleiden de mentoren het groepsproces van de klas. 

Zo nodig schakelen zij het ondersteuningsteam in.  

6.
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Kinderbespreking 

In teambijeenkomsten wordt middels de kinderbespreking de ontwikkeling van 

de leerling besproken. Leerkrachten ondersteunen elkaar in het preciezer 

waarnemen en verwoorden van ontwikkelingskenmerken van leerlingen. 

Onder leiding van de schoolleiding wordt gezocht naar direct toepasbare 

pedagogische en didactische handelingen en begeleiding in of buiten de klas.   
 

Diacijfer/taal   

In de loop van de 1e en 2e klas wordt getoetst of er bij leerlingen sprake is van 

leerachterstanden op de gebieden taal en rekenen. Zo worden de taal- en 

rekentoetsen van Diataal afgenomen (of een vergelijkbaar toets met dezelfde 

kwaliteit en functionaliteit). Door leerlingen in de onderbouw op deze wijze te 

volgen kan het Mercurius College extra ondersteuning aanbieden in taal en 

rekenen aan leerlingen die dat nodig hebben.  

 

Toetsbeleid 

Op het Mercurius College streven we naar de visie dat het toetsen het leren 

van leerlingen moet ondersteunen en dat het toetsen dienend is aan de brede 

ontwikkelingsdoelen die wij als vrijeschool stellen. Zo zullen wij geen cijfers 

hanteren in de middenbouw en ook in het periode- en kunstonderwijs in de 

bovenbouw worden geen cijfers gegeven. Toetsen, periodeschriften en 

werkstukken worden beoordeeld volgens een lettersysteem met daarbij een 

schriftelijk en/of mondelinge evaluatie die de leerlingen verder op weg helpt. 

Een verder uitgespecialiseerd toetsbeleid zal met de docenten verder worden 

uitgedacht en ontwikkeld.  

 

Leerlingvolgsysteem 

We vinden het erg belangrijk dat iedere leerling goed in beeld is bij de 

docenten en dat de ontwikkeling die iedere leerling doormaakt ook zichtbaar 

te volgen is. Daarom maakt het Mercurius College Delft gebruik van magister 

(of een vergelijkbaar systeem met dezelfde kwaliteit en functionaliteit) een als 

Leerling Volg Systeem. Dit LVS is onderdeel van het dossier van iedere leerling. 

In dit LVS noteren leerkrachten en mentoren schoolprestaties, bevindingen en 

waarnemingen en toets gegevens aangaande de leerlingen. Het 

ondersteuningsteam screent deze berichten op het mogelijk inzetten van 

(extra) ondersteuning.  
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Groeigesprekken met mentor, leerling en 

ouders/verzorgers 

Aan het begin- en einde van het schooljaar vinden groeigesprekken plaats met 

de leerling, de mentor en de ouders/verzorgers. Samenwerken aan de 

ontwikkeling van een leerling vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen 

de leerkracht en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. 

Verder is het startgesprek ook een goed moment om wederzijdse 

verwachtingen tussen leerling, ouders en school uit te spreken en om 

afspraken te maken hoe ouders en school in het schooljaar samen optrekken 

bij de ontwikkeling van de leerling. Ingezette interventies en/of extra 

ondersteuning worden geëvalueerd in zes wekelijkse periodieke 

voortgangsgesprekken met de leerling, ouder(s) en overige betrokkenen.  

 

Profielkeuze, decanaat en keuzebegeleiding  

Na de middenbouw kiezen de leerlingen een profiel. Het Mercurius College 

biedt alle profielen aan. Ouders en leerlingen worden uitvoerig voorbereid op 

deze keuze. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de decaan. In de 

bovenbouw is er veel aandacht voor begeleidingstaken rond studie en beroep. 

Leerlingen kunnen bij de decaan terecht voor vragen rond opleidingskeuze, 

begeleiding van eindwerkstukken en andere studiezaken. De keuzebegeleiding 

start al in de middenbouw. Het keuzeproces is erop gericht leerlingen zich te 

laten oriënteren op diverse vakken of vakgebieden en te reflecteren op 

gemaakte keuzes en resultaten, met als doel om een passend vakkenpakket te 

kiezen. In de bovenbouw vormen zij zich langzaam een beeld welke studie en 

welk beroep daarbij passen. De decaan voert daarnaast individuele gesprekken 

met leerlingen en organiseert en coördineert projecten voor studie- en 

beroepskeuze. Leerlingen worden zo voorbereid op het maken van een 

profielkeuze, een studiekeuze en uiteindelijk een beroep.  

 

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding  

Het vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) wordt verzorgd door de 

klassenleerkracht. Zij begeleiden de profielkeuzeprocessen en adviseren 

leerlingen bij hun keuze. Ook behandelen zij profielwijzigingen. Veel 

opleidingen bieden leerlingen de mogelijkheid om een dag mee te lopen met 

een student. Samen met deze student volgt de leerling een college en/of 

maakt een praktijkopdracht. Voor het vak LOB volgen de leerlingen in de 4e 

klas vmbo en 5e en 6e klas havo/vwo minimaal 1 meestudeerdag bij een 

opleiding naar keuze. De leerling kan hiervoor vrijstelling van lessen krijgen via 
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de decaan. Deze beoordeelt of de aanvraag gegrond is en niet in conflict komt 

met schoolzaken. De leerling maakt tevens een voorbereidingsopdracht en een 

evaluatieopdracht die in het leerlingvolgsysteem beschikbaar is.  Het Mercurius 

College wil graag veel tijd besteden veel aan voorlichting rondom het kiezen 

van een profiel. De keuze voor een profiel is niet vrijblijvend. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen kan een leerling van profiel wisselen. Vanaf dat moment 

kan een leerling in het nieuwe profiel de lessen volgen.  

 

Mercurius getuigschrift 

De vorderingen van de leerlingen op het Mercurius College worden 

bijgehouden in Magister (of een vergelijkbaar systeem met dezelfde kwaliteit 

en functionaliteit) Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem. Deze vorderingen 

worden drie keer per jaar uitgeprint en aan de leerlingen mee naar huis 

gegeven. Er is ook aandacht voor het reflecteren op de individuele leerling. In 

het tekstgedeelte van het rapport schrijven de leerkrachten over hoe zij de 

leerling ervaren hebben, wat er goed ging in de les en waar nog aan gewerkt 

kan worden. Bij het laatste rapport van het jaar voegt de mentor een beeld toe. 

Dat kan een gedicht zijn, een verhaaltje of een klassenbeeld. Dit beeld zegt iets 

over hoe de mentor de leerling en/of de klas ervaren heeft. De leerling 

bewaart de getuigschriften/rapporten thuis in de getuigschriftenmap.  

 

Mercurius – eigenaarschap vanuit de leerling 

 

De leerling schrijft ieder jaar een terugblik op het afgelopen schooljaar. In mei 

schrijven de vakleerkrachten iets over de ontwikkeling welke ze bij de leerling 

hebben waargenomen. De mentor ontvangt de bijdragen en schrijft met 

behulp van deze input een ontwikkelingsschets van de leerling.  

Medio juni schrijft de leerling zelf een terugblik op het jaar, aan de hand van 

vragen passend bij dat leerjaar. De leerling ontvangt de bijdragen van de 

vakleerkrachten en zijn mentor en schrijft ook daar een terugkoppeling op. De 

bijdragen van de vakleerkrachten, mentor, leerling en cijferlijst, vormen samen 

het getuigschrift.  

 

 

Eindgetuigschrift  

Aan het eind van de schoolloopbaan van de leerling wordt het 

eindgetuigschrift van de vrijeschool uitgereikt. Dit getuigschrift bevat het 

officiële vrijeschool-einddocument, het behaalde examen met de cijferlijst en 

een karakterschets van de leerling. De karakterschets is gemaakt door één van 

de leerkrachten. 
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Deugdelijkheidseis 4: 
Inrichting van het onderwijs, onderwijstijd 

Op het Mercuriuscollege wordt onderwijs gegeven volgens het 

vrijeschoolprincipe: met periodeonderwijs, vaklessen en kunst/ambacht. In het 

periodeonderwijs worden belangrijke thema’s uit de diverse vakgebieden 

gedurende een aantal weken dagelijks gegeven. In het document over de 

kerndoelen wordt dit beschreven (zie D5).  

In de verdeling van de lessen wordt gestreefd naar een ‘ademend’ rooster, dat 

wil zeggen dat er afwisseling is tussen vakken waarin er veel geleerd wordt met 

het hoofd en vakken waarin veel gedaan wordt (bv gym, euritmie, kunst).  

In dit document is uitgewerkt hoeveel uren er van welke vakken wordt 

gegeven en hoe dit optelt tot de aantallen van de urennorm. 

Lestijden: 

We hanteren een rooster waarin de lessen 45 minuten duren. Tussen lessen 

wordt een wisseltijd gebruikt om van het ene lokaal naar het andere te gaan. 

De wisseltijd bedraagt 5 minuten.  

Deze wisseltijd is er niet tussen het 1e en het 2e uur, en tussen het 3e en het 4e 

uur omdat deze uren meestal blokuren periodeonderwijs of kunst zijn. 

tijd 

1 9.00 – 9.45 
2 9.45 – 10.30 
3 10.35 -11.20 
4 11.20 – 12.05 
Pauze 12.05 – 12.35 
5 12.35 – 13.20 
6 13.25 – 14.10 
Pauze 14.10 – 14.40 
7 14.40 – 15.25 
8 15.30 – 16.15 
9 16.20 – 17.05 

7. 
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Aantal lesdagen 

 weken 

lesweken 38 

herfstvakantie 1 

kerstvakantie 2 

voorjaarsvakantie 1 

meivakantie (inclusief koningsdag) 2 

pasen, pinksteren, hemelvaart 1 

zomervakantie 6 

Studiedagen (5 dagen=1week) 1 

 52 

 
Dat zijn totaal 190 dagen (norm is 189 dagen) 
 

Lessentabel per week 

 1 2 3 4mhv 5hv 6v 

Periodeonderwijs (voor inhoud 
zie volgende tabellen) 

10 10 10 102 102 102 

Nederlands 3 (2)1 3 (2)1 2 2 2 2 

Engels 3 (2)1 3 (2)1 3 (2)1 2 2 2 

Duits 2 2 3 (2)1 2 2 2 

Frans 2 2 3 (2)1 2 2 2 

Latijn 2 2 2 2 2 2 

Grieks   2 2 2 2 2 

Geschiedenis    0,7 2 2 2 

Aardrijkskunde   0,7 2 2 2 

Economie   0,7 2 2 2 

Wiskunde C/A/B 2 3 (2) 3 (2) 2 2 2 

Natuurkunde/Nask    0,7 2 2 2 

Scheikunde   0,7 2 2 2 

Science  2     

Biologie   0,7 2 2 2 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 

Euritmie 2 2 2 22 22 22 

Koorzang/muziek 2 2 2 22 22 22 

Tekenen/Schilderen6 6 6 4    

Houtbewerking6 6 6 4    

Metaalbewerking6 6 6 4    

Nieuwe media6 6 6 4    

Textiel6 6 6 4    

Keukenpracticum5 6 6 6 4    

Toneel6 6 6 4    

Kunstvak beeldend (keuze)4    4(2) 4(2) 2 

Kunstvak muziek (keuze)4    4(2) 4(2) 2 

Kunstvak Houtbewerking 
(keuze)4 

   4(2) 4(2) 2 
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Vensteruur/mentorles/maatsc
happijleer 

1 1 1 1 1 1 

Klassenuur, leren leren 2      

Huiswerkbegeleiding 2 2     

School Enrichment Model 
(Renzulli) voor getalenteerde 
leerlingen 

23 23 23 

 

23 23 23 

 

       

Minimale lesuren op school  
(ex latijn/grieks/SEM) 

37 37 35 357 357 357 

Minimaal klokuren per jaar (les 
is 45 minuten) 

1055 1055 998 998 
(833 m) 

998 
(833 h) 

833 

 

Groen = homogene groepen 

Blauw = heterogene groepen 
 

1) Uren in klas 1, 2 en 3 voor deze vakken worden gegeven op niveau, de 

snellere leerlingen krijgen een lesuur minder die ze kunnen aanwenden 

voor Schoolwide Enrichment model  

2) Periode onderwijs in examenjaar is in plaats van 12 periodes 6 periodes 

omdat het eindexamenjaar korter is. Hetzelfde voor euritmie en 

koor/muziek, een half jaar een blokuur 

3) Schoolwide Enrichment Model voor de getalenteerde kinderen: 

https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/ 

4) Leerlingen kiezen één van deze richtingen, 4 uur in voorexamenjaren, 2 uur 

in examenjaar 

5) Indien mogelijk, anders vervangen door een ander kunstvak 

6) Er wordt 6 lesuren kunstonderwijs verzorgd in de 1e en 2e klas. Vanaf de 

3e klas zijn dat 4 lesuren. De diverse disciplines worden 3 of 6 weken 

aangeboden. 

7) De leerlingen van klas 4, 5 en 6 zijn in ieder geval iedere dag op school van 

het eerste lesuur tot en met het zevende lesuur. 

 

De examenvakken vanaf de 4e klas worden gepersonaliseerd gegeven. De 

vakdocent komt in de gemengde groep van 50 tot 60 leerlingen (m/h/v) en 

geeft daar in kleinere groepen achter elkaar instructie aan de leerlingen op hun 

niveau. De vakdocent houdt bij hoe ver de leerling is. Naast deze instructies 

werken de leerlingen zelfstandig, in bijzijn van een nestor. De nestor houdt het 

totaaloverzicht en coacht de leerling indien nodig (zie ook D5). 
 

https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/
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Normuren voortgezet onderwijs 

Hieronder het overzicht van het minimaal aantal klokuren per leerjaar per 

afdeling op het Mercurius College, met in de voorlaatste kolom het totaal en in 

de laatste kolom het totaal vereist aantal uren per afdeling. 

De gegevens zijn gehaald uit de lessentabel per week. 
 
 klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 klas 6 totaal vereist: 
mavo 1055 1055 998 833   3941 3700 
havo 1055 1055 998 998 833  4929 4700 
vwo 1055 1055 998 998 998 833 5917 5700 

 
 

Periodeonderwijs 

Overzicht periodeonderwijs klassen 1 en 2 

 Klas 1 thema Aantal 
weken 

Klas 2 thema Aantal 
weken 

Nederlands 1 Poëzie, zelf gedichten 
schrijven 

3 Literatuur en stijlvormen 3 

Nederlands 2 Creatief schrijven 3   

Geschiedenis 1 Ontdekkingsreizen 3 Uitvindingen en Industriële 
revolutie 

3 

Geschiedenis 2 Renaissance en vaderlandse 
geschiedenis 

3 Tijd van de wereldoorlogen 3 

Aardrijkskunde Europese landen en volkeren 4 Culturele Antropologie 3 

Economie   Productie, consumptie en 
inkomen 

3 

Wiskunde 1 Algebra, negatieve getallen 
en letterrekenen 

3 Vlakke meetkunde 3 

Wiskunde 2 Inleiding in de vlakke 
meetkunde, constructie en 
eenvoudige bewijzen 

3 Ruimtelijke meetkunde 
vanuit de aanzichten 

3 

Natuurkunde 1 Mechanica, licht en geluid 3 De vier elementen: aarde, 
water, lucht, vuur 

3 

Natuurkunde 2   Geluid, licht en elektriciteit 4 

Scheikunde Verbrandingsprocessen 3 Voedingstoffen 3 

Biologie Voedingsleer 3 Het menselijk skelet 3 

Sterrenkunde Waarnemen en ontdekken 
van de hemel 

3   

Verzorging Persoonlijke verzorging en 
seksualiteit 

3   

   Burgerschapsvorming 3 

Werkweek Boerderij of bosbouw 1 Survival kamp Ardennen 1 

Inhaalweek Afronden leerstof en 
opdrachten 

0,5 Afronden leerstof en 
opdrachten 

0,5 

     

 Totaal aantal weken 38,5 Totaal aantal weken 38,5 

 

Het programma in klas 4 is gekoppeld aan de sectoren of profielen in de 

leerwegen. 
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Overzicht periodeonderwijs klas 3 en 4 

 Klas 3 thema Aantal 
weken 

Klas 4 thema Aantal 
weken 

Nederlands 1 Verlichting en Romantiek 3 De middeleeuwse 
literatuur 

3 

Nederlands 2 Humor en spanning 3 Poëzie 3 

Geschiedenis 1 Verlichting en revolutie 3 Oude geschiedenis h/v 3 

Geschiedenis 2 20ste eeuw 3   

Kunstgeschiedenis Oudheid t/m Renaissance 3   

Kunstbeschouwing 
(vmbo-t) 

 3   

     

Aardrijkskunde Geologie, vulkanisme 3 Weer en klimaat 3 

Economie Bedrijfseconomie 3 Nederlandse economie 
en ondernemerschap 

3 

Mens&Maatschappij 
2 

  Grote denkers h/v 3 

Mens&Maatschappij 
2 

  Politieke besluitvorming 
en burgerschapsvorming 

3 

Wiskunde 1 Cirkelmeetkunde 3 Ruimtemeetkunde 3 

Wiskunde 2 Combinatoriek en algebra 3 Rijen en analyse h/v 3 

Natuurkunde (hv/v) Warmte en 
elektromagnetisme 

3 Beweging en versnelling 
h/v 

3 

Scheikunde Koolstofchemie en 
zoutvorming 

3 Zuren, basen en zouten 
h/v 

3 

NASK (vmbo-tl) Natuurkunde en 
scheikunde 

3 Beweging en versnelling 
vmbo-tl 

3 

Biologie De menselijke zintuigen 3 Levensprocessen, 
menselijke organen 

3 

Stage Winkelbedrijf 2 Maatschappelijke stage 2 

Toetsweek  1  2 

Inhaalweek Afronden leerstof en 
opdrachten 

0,5 
 

Afronden leerstof en 
opdrachten 

0.5 

     

 Totaal aantal weken 38,5 Totaal aantal weken 38,5/ 
30 
vmbo-t 

 

1) Als er achter een periode een leerweg is genoemd, dan wordt deze alleen 

gevolgd door de leerlingen van deze leerweg. 

2) Voor de leerlingen zijn er ook een aantal keuzeperiodes, zoals de keuze 

tussen NASK of geschiedenis 1 in klas 3 en in klas 4 wordt gekozen tussen 

natuurkunde of aardrijkskunde en geschiedenis of scheikunde. De 

leerlingen in de examenklas vmbo-tl hebben in totaal 30 weken 

periodeonderwijs. 
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Overzicht periodeonderwijs klas 5 en 6 

 Klas 5 thema Aantal 
weken 

Klas 6 thema Aantal 
weken 

Nederlands/literatuur 1 Moderne Nederlandse 
literatuur 

3 Wereldliteratuur 4 

Nederlands/literatuur 2 Parcival, zoektocht naar 
de graal; het stellen van 
de juiste vraag op het 
juiste ogenblik 

3   

Profielwerkstuk en 
avondpresentatie 

Werken aan een eigen 
onderzoeksvraag 

2   

Eindwerkstuk en    Avondpresentatie in 
februari 

 

Geschiedenis/maatscha
ppijleer 

Totalitaire systemen en 
staten v 

3 Overzicht van de 
geschiedenis 

3 

Mens&Maatschappij Internationale 
verhoudingen/globalise
ring 

3   

Aardrijkskunde Milieu-en 
ontwikkelings-
problematiek 

3   

Mens@Maatschappij Rechtsstaat/burgerscha
psvorming 

3   

Kunst Algemeen 1 Muziekgeschiedenis 3 Moderne 
kunstgeschiedenis 

3 

Kunst Algemeen 2 Beelden van de nieuwe 
tijd 

3 Kunstpraktijk 3 

Kunst algemeen 3 Periode ICT  2 Architectuur 3 

Wiskunde Projectieve meetkunde 3 Sociale Driegeleding 3 

Natuurkunde (nt-
profiel) 

Elektromagnetisme en 
radioactiviteit 

3   

Scheikunde Chemische 
processen/practicum 

3   

Alg. natuurwetenschap Astrofysica 3   

Alg. natuurwetenschap Celleer en erfelijkheid 3 Dierenrijk, evolutie, 
wetenschapsfilosofie 

3 

Cultuurreis Eindreis 1 Kunstreis 2 

Inhaalweek  0,5   

     

Totaal weken  30 
h/38,5 
v 

 30 

 

1) Afhankelijk van hun profiel volgen leerlingen een bepaalde periode 

2) Leerlingen in de examenklassen 5h en 6v hebben in totaal 21 perioden 

periodeonderwijs. De overige weken tot de meivakantie bestaan uit 

toetsweken en extra leertijd examens. 
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Leerplan mercurius college 

Voorwoord 

Voor u ligt het leerplan van het mercurius college, vrijeschool voor voortgezet 

onderwijs te delft. Het is geïnspireerd op de leerplannen van een aantal andere 

bestaande vrijescholen in het land.  

Natuurlijk is een leerplan nooit af of klaar en dit geldt ook voor wat u in uw handen 

heeft. Het resultaat dat er nu ligt vormt wel een goede basis voor verdere ontwikkeling 

en beschrijving op onze school en kan het mogelijk ook zijn voor andere scholen.  

Dit leerplan dient als fundament voor het leerplan van het mercurius college waar als de 

school eenmaal gestart is mogelijk aanpassingen zal doorvoeren. 

8. 
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Inleiding en verantwoording 

  

Dit leerplan is geordend naar leerjaar. Achtereenvolgens worden de leerjaren 1 t/m 6 

beschreven. Ieder leerjaar wordt ingeleid door een algemene karakterisering van de 

leeftijd. Daarna worden de periodes beschreven en uiteindelijk de vaklessen. Vooral bij 

de vakles beschrijvingen wordt in de hogere leerjaren een onderscheid gemaakt naar 

leerwegen.  

 

In de beschrijving treft de lezer vijf verschillende onderwerpen aan. Ten eerste de 

inhoud van de lessen. Hierin wordt omschreven wat er behandeld wordt. Daarna de 

pedagogische achtergronden en doelen. Hier gaat het om de vraag: waarom bieden we 

deze inhoud aan in dit leerjaar? Vervolgens komt de werkwijze in de lessen aan de orde. 

Als vierde onderdeel gaat het om de vakinhoudelijke samenhangen van de lessen. Hier 

wordt beschreven welke relatie de inhoud heeft met lessen in andere leerjaren of zelfs 

met andere vakken. Als laatste wordt ingegaan op de toetsing en evaluatie van de 

lessen. Tenslotte dient vermeld te worden dat iedere sectie zijn eigen invulling gegeven 

heeft aan de opdracht. Grote verschillen in de manier van beschrijven zijn daarbij 

onvermijdelijk gebleken.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 

                                
 

 

              

Overzicht klas 1      

  

Perioden  Aantal 

weken  

Thema  

Vakken       

Nederlands 1           3  Grammatica  

Nederlands 2  3  Poëzie; zelf gedichten schrijven  

Geschiedenis 1        4  Ontdekkingsreizen  

Geschiedenis 2        3  Renaissance en vaderlandse geschiedenis  

Aardrijkskunde      3   Kennis van volkeren  

Aardrijkskunde  3  Europese landen  

Wiskunde 1              3  Algebra, negatieve getallen  

Wiskunde 2              3  Vormenwereld, driehoeken en Pythagoras  

Biologie                 3  Voedingsleer  

Natuurkunde         3  Mechanica  

Scheikunde           3  Verbrandingsprocessen   

Sterrenkunde  4  Ontdekking van de hemel  

Werkweek: boerderij of 

bosbouw  

1    

Inhaalweek  0,5    

  

  

Vaklessen  

  

Aantal 

lesuren per 

week  

Thema  

Nederlands  2    

Extra Nederlands taakuur  1  Oefenen op niveau  

Engels  3    

Duits  2    

Frans  2    

Wiskunde  2    

Rekenonderwijs  1  Oefenen van rekenvaardigheden op niveau  



                                                 

                                
 

 

Lichamelijke opvoeding  2    

Euritmie  2    

Klassikaal en koorzang  2    

*tekenen en schilderen   4  Scheppingsvreugde en fantasie  

* grafisch ontwerp      

 *houtbewerking    4  Constructies ontdekken, bewegend 

speelgoed  

*textiel   4  Vorm en kleur, batik- en afbindtechniek  

*drama    4  Improvisaties ‘sprookjes’ of ‘de verteller’  

Klassenuren/ vensteruur  3    

Huiswerkbegeleiding  8  Voor individuele leerlingen  

  

* genoemde lessen worden gegeven in twee blokuren van telkens 90min.  

  

Karakteristieke ontwikkeling klas 1 

Als 12/13-jarige gaat het kind grenzen verkennen en nieuwe mogelijkheden 

onderzoeken. De toenemende gerichtheid op de wereld kent nog een zekere 

onbevangenheid en verwondering. Er is een grote nieuwsgierigheid naar de wereld 

waarin het leeft. De behoefte om de wereld verder te leren kennen, vooral vanuit een 

honger naar feitenkennis, is sterk aanwezig. De werkhouding is positief maar ook 

feitelijk en veeleer praktisch gericht; kwantiteit gaat boven kwaliteit. Stap voor stap 

ontwikkelt zich het abstracte denken, de leerling krijgt gevoel voor oorzaak en gevolg 

relaties.  

Leerlingen vragen om de (vertrouwde) liefdevolle autoriteit van de leraar. De leerling 

gedraagt zich op dezelfde manier in de groep, hij wil er graag bij horen maar kan zich 

ook door bepaald gedrag van de groep vervreemden.   

Autoriteit van de leraar.  

Belangstelling voor de wereld van nu  

Nieuwsgierigheid  

Praktische benadering  

Ontdekken/ uitvinden/ experimenteren  

Het ‘beeld’ werkt nog sterk op de leerling in.  

Begrip voor oorzaak en gevolg  

Eigen (oefen)weg gaan, binnen veilige, vaste kaders.  

Eigen weg leren bepalen.  



                                                 

                                
 

 

Het gevoelsleven is open en naar buiten gericht  

Gevoelsleven is nog speels en onschuldig -  

De wil is nog ongericht en onbewust.  

Wil is aan te spreken via enthousiasme  

Geven van structuur en duidelijkheid is belangrijk in aanspreken van de wil  

          

 

Perioden klas 1  

  

Nederlands  

Periode poëzie  

  

In deze periode staat het gedicht centraal. Er worden vooral zelf gedichten geschreven, 

maar daarnaast worden er ook gedichten gelezen en bestudeerd. De vormgeving van 

een gedicht komt ter sprake. Er wordt een eenvoudig begin gemaakt met een stukje 

geschiedenis van de taal. Daarna worden verschillende manieren van associëren 

behandeld en geoefend. Dan volgen de verschillende vormen van dichten, zoals: de elf, 

de haiku, en het naamdicht. Ook wordt er geoefend om met verschillende rijmschema’s 

gedichten te schrijven. De leraar kiest poëzie die qua inhoud en stijl net iets rijker en 

moeilijker is dan de kinderen zelf schrijven. Op deze manier worden zij steeds gevoed 

met goede voorbeelden.   

De leerlijn ziet er schematisch als volgt uit:  

Associëren  

Experimenteren met vormen: elfje, sonnet, …  

Kennismaking met vele soorten gedichten (stijlen):  

Toepassing: gedichten schrijven in verschillende stijlen  

  

Leerlingen krijgen plezier in het creatief omgaan met taal. Ze maken kennis met het 

beeldend karakter van woorden. Het gevoel wordt met het denken en willen 

verbonden.  

  

Denken:   Rijmschema’s herkennen, soorten gedichten herkennen, toepassen, analyse van 

het gedicht.  

Voelen:   Inleven in een gedicht (klankkleur), aanvoelen van emoties die worden 

opgewekt door het gedicht  



                                                 

                                
 

 

Willen:   Een goed gedicht willen maken. Jezelf in een gedicht stoppen.  

Leerlingen schaven en slijpen aan een gedicht. Niet alles is in een keer goed. Dit 

betekent dat de leerling een extra aanspraak maakt op de wil. Het voordragen 

van gedichten hoort ook bij de wil.  

In het onzingedicht komen ze alle drie samen: met de kennis (denken) aan de 

slag, het willen van het schrijven aanwakkeren, ook een bepaald gevoel willen 

opwekken via het gedicht (humor).   



   

  

 

  

Periode grammatica  

  

In deze periode staat de zinsontleding centraal. Stap voor stap wordt als het ware de 

‘kapstok’ van de taal aangereikt. Leerlingen leren dat iets wat ze als moeilijk ervaren 

terug te brengen tot een serie handelingen volgens een bepaald stramien: abstractie. 

Elke dag van de periode wordt een stap genoemd, uitgelegd en vervolgens gaan de 

leerlingen ermee oefenen. De volgorde is:  

Persoonsvorm  

Werkwoordelijk gezegde 

Onderwerp   

Zin in zinsdelen verdelen  

Lijdend voorwerp  

Meewerkend voorwerp  

Naamwoordelijk gezegde (zeer eenvoudig houden!)   

Bijwoordelijke bepaling  

Bijvoeglijke bepaling  

 

Grammatica is goed voor het ontwikkelen van het denken en het vormt het analytisch 

vermogen. Het is een noodzakelijk onderdeel voor het leren van de moderne vreemde 

talen.  

 

Denken:   Grammatica is bij uitstek een denkproces (de materie en de termen zijn best 

abstract)  

Voelen:   Kun je voelen met grammatica? Je kunt het taalgevoel van de leerlingen 

aanspreken. Ook kun je proberen je eigen enthousiasme op de leerlingen over 

te brengen.  

Willen:    Het willen begrijpen/snappen, via een spelvorm kan de wil aangewakkerd 

worden. Succeservaringen proberen uit te lokken bij de leerling (hé, ik snap 

het/kan het).  

 

 

Geschiedenis  

Periode ontdekkingsreizen  

 

Ontdekkingsreizen staan centraal. De ontdekkingsreizigers laten de bekende wereld en 

grenzen los en gaan op zoek naar wat er achter die grenzen is. Het tot dan toe 

vertrouwde wereldbeeld wordt min of meer op de kop gezet. Achter de horizon 



   

  

  

verschijnen steeds weer nieuwe mogelijkheden. De beleving, de moed en het 

doorzettingsvermogen van de ontdekkingsreiziger wordt invoelbaar gemaakt. Dit gaat 

van het doorzetten van grote ideeën en idealen tot aan het ten ondergaan aan 

bedreigende ziektes. Behandeld wordt: het verkennen van de kust van Afrika, het 

overschrijden van de evenaar. De zoektocht van een snellere route naar India. De 

ontdekking van Amerika, de eerste reis om de wereld. Daarnaast worden er diverse 

biografieën en reizen van ontdekkingsreizigers behandeld. Door verhalen over onder 

anderen Vasco da Gama, Columbus en Magelhaes worden de angsten en de gevaren 

van het leven op zee evenals de moed van de mensen om hun horizon te verbreden.  

 

Leerlingen stappen zelf uit de vertrouwde context, en stappen in een nieuwe fase. De 

eersteklasser is nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen. Er is een grote interesse in de 

wereld en in het verbreden van hun eigen horizon. De eersteklasser moet moed 

opbrengen om zijn eigen nieuwe wereld te verkennen. Om deze reden geniet het de 

voorkeur om met deze periode te beginnen.  

 

Periode Renaissance en vaderlandse geschiedenis  

 

Na de middeleeuwen ontwikkelt de mens zich tot een steeds meer zelfstandig denkend 

individu. De vanzelfsprekende ordening die in de middeleeuwen aanwezig was 

ondergaat een grote verandering. Aan het begin van de periode wordt er teruggeblikt 

naar de middeleeuwen. Er wordt gekeken naar de veranderingen, bijvoorbeeld op het 

gebied van de kunst, geneeskunst, godsdienst en wetenschap. Behandeld kunnen 

worden; kruistochten en de islam, Maarten Luther en bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. 

Dit vloeit over in het behandelen van de Nederlandse opstand en het ontstaan van 

Nederland in zijn huidige vorm.  Ook hier zien we het loslaten van de oude structuren 

die tot nu toe vanzelfsprekend waren voor de leerlingen. Leerlingen ontwikkelen 

bewustzijn voor de mogelijkheden om zelfstandig te denken en dat zaken kunnen 

veranderen. Er komt een bewustwording van de individualiteit. Daarnaast ontstaat er 

bewustzijn en een duidelijk beeld dat het land waarin zij nu leven een oorsprong vindt 

in het verleden.  

  

 

Aardrijkskunde  

Periode kennis van volkeren  

  

In de periode volkenkunde worden traditionele volken groepen van landen met hun 

karakteristieken, gebruiken en religie besproken. Het dagelijks leven komt aan bod en 

aspecten zoals kleding, opvoeding en kunst. Er wordt gekeken naar de oorsprong en 

naar de ontwikkeling van groepen en zo mogelijk wordt dit doorgetrokken naar de 



   

  

  

huidige tijd. Volkeren die traditioneel aan bod komen zijn: de Inuit, Indianen en 

Chinezen.   

Leerlingen leren om voor hen vanzelfsprekende zaken vanuit een ander perspectief te 

bekijken. Wanneer omstandigheden en waarden en normen anders zijn ontstaat een 

andere maatschappij. Andere kwaliteiten kunnen zich bij de mensen ontwikkelen.    

 

Periode: Europese landen en volkeren  

  

In deze periode wordt er gekeken naar de fysische en sociale geografie van 

uiteenlopende Europese landen. Er wordt gekeken naar de verbanden tussen mens en 

omgeving. Vanuit de fysische geografie worden onder andere behandeld: klimaat, 

landschap, ligging, grondstoffen. Vanuit de sociale geografie worden onder andere 

behandeld: dagelijks leven, economische omstandigheden, geloof, huizenbouw, tradities 

en voeding. De plaatsbepaling wordt geoefend, net als de topografie.   

De eerste klasser wordt zich bewust van de invloed van de omgeving op het dagelijkse 

leven hier in Nederland, maar ook op het dagelijks leven in andere landen. Hij krijgt 

gevoel voor samenhang, oorzaak en gevolg. Hij krijgt oog voor de verschillen en hun 

oorsprong. Ook deze periode sluit goed aan bij de steeds grotere interesse voor de 

wereld. De leerling leert zaken zien vanuit een ander perspectief.   

  

Wiskunde  

 

Periode: vormenwereld, driehoeken en Pythagoras  

 

De meetkunde gaat verder op de weg die in de zesde klas al is ingezet.  

De technieken waar in de zesde klas al een aanzet voor gegeven is worden uitgebreid. 

De oriëntatie in de ruimte en het ontdekken van de verbinding tussen schoonheid en 

exactheid worden bevorderd. Voor het eerst gaat het ontdekken en bewijzen van 

diverse stellingen een rol spelen. Dit sluit aan bij de ontwikkelingsfase van de eerste 

klasser: het ontdekken van nieuwe werelden en wetmatigheden.  

 

Inhoud van de lessen: 

De cirkel + kenmerken  

Definitie van de raaklijn  

Verschillende soorten hoeken  

De driehoeken en hun kenmerken  

De vierhoeken en hun kenmerken  

De basisconstructies  

Definities van de hoogtelijn, de zwaartelijn, de bissectrice  

Complement en supplement  



   

  

  

Evenwijdige lijnen en snijdende lijnen  

F-hoeken en z-hoeken  

(Stelling van Pythagoras)  

  

Verder gaat het om translaties, spiegelingen, rotaties en vermenigvuldigen van figuren 

t.o.v. Een punt. Oppervlakte, omtrek en inhoud van figuren. Dit leent zich ook zeker 

voor het praktisch maken met behulp van papier, schaar, lijm, klei etc.  

(Stelling van Pythagoras voor de eenvoudigste driehoeken, met een oppervlakte 

bewijs.) Meetkunde is een instrument om de schoonheid van de wereld te onthullen.  

Bij periodes als sterrenkunde, renaissance, natuurkunde komen regelmatig meetkundige 

uitdagingen en wetmatigheden aan bod. Ook het leven en bepaalde werken van 

Leonardo Da Vinci kunnen een prima insteek zijn om meetkundig aan de slag te gaan.  

  

 

 

Periode algebra  

  

Inhoud van de lessen   

Negatieve getallen.  

Letter rekenen.  

Vergelijkingen.  

Tekenwerk.  

 

Pedagogische achtergrond en doelen 

De wereld van de negatieve getallen sluit aan bij de eerste klasser: breuk tussen 

kindertijd en voorpubertijd. Niet meer deel uitmaken van een harmonieuze    

wereld maar tegenover de wereld en de ander komen te staan. Spiegeling en 

zelfspiegeling. Het innerlijk gaat ontwaken. De negatieve getallen tegenover de 

positieve getallen als beeld van een polariteit: licht en donker, warm en koud, voor en 

achter, binnen en buiten.   

Introductie letter rekenen. Een eerste stap de abstractere wiskunde in. Het leren van   

nieuwe notaties. Onderscheidingsvermogen aanspreken, goed waarnemen en lezen. 

Het denken is toe aan nieuwe uitdagingen. De variabele, de grote onbekende. De 

eerste klasser beleeft onbewust nog hoeveel er onbekend is, waar de puber meer 

bewust dat gevoel ervaart en daarmee dus ook echt puber wordt, zichzelf als onbekend 

gaat beleven. Tekenwerk. Het leren hanteren van gradenboog en passer. Precies leren 

werken. De tafels en het spiegelen via meetkundige vormen. Als uitademelement.  

  

 



   

  

  

Biologie  

  

Periode voedingsleer  

 

In de eerste klas brengen we de stof nog niet op analytische wijze maar vanuit beelden, 

niet duiken in de abstractie en materialisme maar behandelen vanuit de kwaliteiten; er 

is een sterke samenhang tussen de beelden van de voedingsstoffen in de 

scheikundeperiode. We streven ernaar dat de stof heel praktisch gericht blijft, de stof 

staat eigenlijk in het teken van de ‘levenskunst’; hoe kan ik op een goede wijze met mijn 

lichaam omgaan met praktische regels die nog aansluiten bij de houding van de leerling 

ten opzichte van de leraar als autoriteit.  

 

Verteringsprocessen en voeding: 

Het maagdarm kanaal; mondholte en ik-kwaliteit; maag en gevoelsleven; darmen en 

onderbewuste levensprocessen; endeldarm als meest fysieke gebeuren; vertering as 

(vernietigings)proces dat de voedingsmiddelen ontdoet van hun eigen aard en waarvan 

de producten geneutraliseerd zijn, vloeistofkarakter krijgen; mechanische vertering/ 

vernietiging en chemische afbraak, het actief opzuigen (eigen maken) door de 

darmwand van de verteringsproducten; het afstand nemen van het niet opneembare; 

vertering als uiteenzettingproces (vergelijkbaar met de wijze waarop je je lesstof eigen 

maakt); tandverzorging;   

Voedingsregels: diversiteit of eenzijdigheid; dierlijke vetten; vegetarisme en 

eiwitbehoefte; bij ieder maaltijd blad- wortel- zaad; of scherp zuur, bitter, zoet en zout; 

voedingsstoffen en functies; beelden voor de voedingsstoffen: zetmeel-aarde, eiwitten-

lucht, suikerwater, vetten-vuur; gebrekziekten; voeding van minerale, plantaardige en 

dierlijke oorsprong (welke organen); voedingshygiëne; toevoegingen en zuiverheid;   

Ademhalingsorganen; betekenis van hoesten, neus snuiten, wijze van ademhalen (buik, 

borst en schouderademhaling), hyperventilatie, het gezonde ritme; verkouden en 

longontsteking; luchtweg; het belang van gapen, lachen en huilen;   

Bloedsomloop; voeding en hart- en vaatziekten; lichaamsbeweging en bloedsomloop; 

omgang met wonden; hartritme, activiteit en emoties; kleine bloedsomloop splitst in 

links-rechts, grote in boven onder;   

  

 

Natuurkunde  

 

Periode mechanica  

 



   

  

  

In klas 1 komt een breed scala van natuurkundige onderwerpen aan de orde. In ieder 

geval worden behandeld. In de vrijeschool wordt met natuurkunde begonnen in klas 6. 

De nadruk ligt dan op het bekend maken van de kinderen met vele, verschillende 

natuurkundige verschijnselen. Daarbij gaat het om het beleven van de fenomenen en 

het wekken van de verwondering. In klas 1 komen dezelfde onderwerpen opnieuw aan 

de orde, waarbij nu de nadruk ligt op het nauwkeurig waarnemen en beschrijven van 

het fenomeen.  

Omdat tegenwoordig de vrijeschool veel instroom van buitenaf heeft, is ervoor gekozen 

om in klas 1 ook een aantal 6e klas onderwerpen aan de orde te stellen, mits daar in de 

periode ruimte voor is.  

  

De 1e klasser stelt zich nog volgzaam op en vertrouwt op de autoriteit van de docent. 

Er is nog veel behoefte om de dingen te beleven en zich dat in beelden voor te stellen. 

Ook is er de behoefte om de dingen samen te beleven, in het geheel van de groep. 

Binnen een geleide samenwerking die daarop is gericht, kan de leerling tot inzicht en 

beheersing komen. Daarnaast ontwikkelt zich een nieuwsgierigheid naar feiten en 

abstracties en willen de leerlingen vooral praktisch aan de slag.  

Het is daarom motiverend en leerzaam voor de leerlingen om – naast het waarnemen 

van demonstratieproeven – ook zelfstandig experimenten uit te voeren.  

Verder zal er geoefend moeten worden met de abstracte, formalistische kant van de 

natuurkunde. Het gaat er in de periode om dat de leerling een eigen verhouding zoekt 

tot de natuurkrachten. Dat hij de balans vindt tussen opgroeien en alles wat er op de 

opgroeiende mens afkomt, tussen vrijheid en verplichting. Dat hij zichzelf ervaart als 

zijnde in de natuur, maar niet van de natuur. De invulling hiervan kan in een later 

stadium voor elk thema nader worden uitgewerkt.  

 

Mechanica: zwaartekracht en levenskracht, evenwicht, hefbomen, hefboomwet (macht 

x machtarm = last x lastarm) katrollen, toepassingen bij bijv. Bruggen.  

We spreken voorlopig nog van gewicht, niet van massa. Dit sluit aan bij het dagelijks 

taalgebruik. Het verschil tussen massa en gewicht komt later (in 8 en 10) aan de orde.  

Licht: beeldvorming bij spiegels en camera obscure  

Geluid: geluidsbron en trilling, frequentie en toonhoogte, amplitude en toonsterkte, 

klank, resonantie, muziekinstrumenten. Als er voldoende tijd beschikbaar is 

(bijvoorbeeld in een 4e week), kunnen deze onderwerpen aangevuld worden met:  

Statische elektriciteit: elektriciteit opwekken door wrijving, aantrekken en afstoten, 

vonken, elektriciteit ondergaan: menselijke ketting. De statische elektriciteit kan 

behandeld worden als een terugblik op de 6e klasstof.  

 

Scheikunde  



   

  

  

Sterrenkunde  

Periode: ontdekking van de hemel  

  

De eersteklasser staat midden in het ontdekken. Ondertussen zijn ze heel erg stoffelijk: 

ze houden elkaar constant in de gaten, letten erop of klasgenoten wel de juiste kleding 

dragen, coole laarzen en mobiele telefoons hebben enzovoort. Omhoog de 

sterrenhemel in is dan een mooie tegenhanger. Uitgaande van het standpunt van de 

mens (zenit en nadir) wordt er gewerkt aan de bewustwording van het individu: ieder 

mens heeft zijn eigen unieke standpunt (letterlijk), tegelijkertijd heeft iedereen dit, wat 

weer relativerend werkt en het gemeenschapsgevoel bewust maakt.   

  

Deze periode wordt gegeven in de donkere tijd van het jaar, als het ’s avonds vroeg 

donker wordt, zodat de kinderen thuis sterren kunnen kijken. Ze raken vertrouwd met 

de sterrenhemel, zoals die te zien is vanuit het standpunt van de mens op aarde.   

Met het zoeken naar de poolster als beginpunt worden de circumpolaire sterren 

behandeld. We onderzoeken de baan van de sterren door de nacht en het jaar, de baan 

van de zon, de dierenriem, het zonnestelsel en de planeten.   

  

Mensensfeer: zenit-nadir-standpunt  

Plaatsbepaling: lengte- en breedtegraden  

Beweging grote beer om poolster  

Circumpolaire sterren  

De aarde ten opzichte van de zon  

Ptolemaeus, Copernicus en Galilei  

Sterrenbewegingen  

De maan en haar schijngestaltes  

Sterrenbeelden en dierenriem  

Orion  

Bezoek sterrenwacht.  

  

De 1e klasser staat midden in het ontdekken.  

De leerlingen leren eenvoudige beelden aan de hemel kennen. Ze weten hoe de baan 

van de aarde loopt ten opzichte van de zon, evenals die van de dierenriemtekens. Een 

aantal planeten wordt besproken.  

  



                                     

  

                                

  

Vaklessen klas 1  

  

Nederlands  

  

We werken met de methode: op nieuw niveau vmbo-tl. De leerlingen krijgen 

studiewijzers. Leerlingen die meer willen/moeten worden uitgedaagd, krijgen extra 

werk uit het havo/vwo-boek.  

  

Argumenteren:   

  

In de 1e besteden we hier nog geen aandacht aan, omdat we in deze 

leeftijdsfase de oordeelsvorming nog terug willen houden.  

Boekverslagen:   

  

In de 1e klas maken de leerlingen 3 boekverslagen. Het eerste boek mag 

eigen keuze zijn, het tweede boek komt achter uit de methode. Hier zit 

ook vertaald werk bij.  Ze kiezen hun boeken in overleg met de leraar. 

De verslagen komen in een leesdossier klas 1 en 2.  

Spelling:     

  

In de methode wordt aandacht besteed aan spelling. De opdrachten 

daarbij worden gemaakt. De theorie wordt geleerd voor het proefwerk.   

Schrijfvaardigheid:  

  

De opdrachten uit het boek worden gemaakt. Daarnaast heeft iedere 

leerling een schrijfdossier waarin extra opdrachten staan. De leraar 

geeft aan wanneer er aan die opdrachten gewerkt wordt.  

Spreekvaardigheid:   

  

De leerlingen houden dit jaar een spreekbeurt. De leraar bepaalt 

waarover het mag gaan en hoe lang deze mag duren. De leerlingen 

lezen soms teksten voor in de klas.  

Grammatica:     

  

De grammatica die in het boek staat wordt behandeld en getoetst.  

Handschrift:     

  

In de huiswerkschriften wordt gelet op verzorging van het handschrift  

Woordenschat:    

  

In de methode staan woordenlijsten die per blok getoetst worden.  

Verhalen:   

  

In de methode staan verhalen die klassikaal gelezen worden. Daarnaast 

kan de leraar ook zelf verhalen voorlezen.  

Leesvaardigheid:   In de methode wordt gebruik gemaakt van verhalen bij het begrijpend 

lezen en tekst verklaren.  

Er is gekozen voor een methode om niet leraarsafhankelijk te zijn. Het is praktisch, 

omdat het de mogelijkheid geeft om te differentiëren. Daarnaast geeft het werken 

uit een boek houvast en het maakt dat alle klassen hetzelfde doen.   

  



                                     

  

 

Engels  

  

In de eerste klas besteden we veel tijd aan het leren van nieuwe woordjes en de 

grammatica. Het is belangrijk de basiskennis van de leerlingen gelijk te trekken. De 

volgende zaken komen aan bod:  

Voornaamwoorden, voorzetsels, lidwoorden, rangtelwoorden, meervouden en een 

aantal belangrijke werkwoorden.  

Getallen, klokkijken, de dagen van de week, de maanden,  

De grammatica die we behandelen zijn: tegenwoordige tijd, verleden tijd, vragen en 

ontkenningen.   

Om de uitspraak te bevorderen wordt elke week een tongue twisters geleerd.  

Naast woordenschat en grammatica is kennis van land en volk een steeds 

terugkerend onderwerp.  

Jaarfeesten, zoals advent, kerst, Pasen, worden ook geïntegreerd in de lessen en 

bieden mogelijkheden om in te gaan op de verschillende manieren waarop deze 

feesten gevierd worden in Engelstalige landen. De leerlingen lezen in de eerste klas 

één boek: Highland rescue.  

  

In de eerste klas beginnen de leerlingen de wereld te ontdekken. Ze zijn nog in het 

beginstadium. In de lessen behandelen we daarom thema’s die nog dicht bij de voor 

hen bekende kleine wereld liggen zoals:   

Meeting people (ontmoeten van mensen), neighbours (buren), hobby’s (hobby’s), 

feelings (gevoelens), en travelling (reizen).  

Het leren van een nieuwe taal is belangrijk om de leerlingen uit de veiligheid en 

gangbaarheid van de eigen taal te breken, dit sluit aan bij de steeds groter wordende 

wereld.   

De blik op de wereld en op het eigen leven wordt groter en genuanceerder door de 

lessen over kennis van land en volk.  

 

  

Duits  

De leerlingen in de eerste klas hebben een belangstelling tot de ontdekking van de 

wereld van nu. Door een directe en duidelijke verbinding naar hun eigen omgeving 

en belevingswereld te scheppen, worden de leerlingen in staat gezet een projectie 

naar de wereld van leeftijdsgenoten in een andere cultuur te maken. De natuurlijke 

nieuwsgierigheid bij de leerlingen wordt gevoed door de praktische benadering van 

mens en taal in Duitstalige landen. Deze kenmerken van de leeftijdsfasen zijn 

voorwaarden voor de ontwikkeling van de doelen die uiteindelijk de mogelijkheid 



                                     

  

voor de leerlingen bieden hun eigen grenzen te verleggen in de omgang met een 

vreemde taal en vreemde (Duitse) landen.  

De leerling kan:  

De mogelijke angst overwinnen zich in een vreemde taal uit te drukken  

Zich en zijn persoonlijke en directe omgeving en belevingswereld beschrijven  

Deelnemen aan eenvoudige gesprekken met leeftijdgenoten.  

Eenvoudige teksten (voor)lezen en begrijpelijk weergeven  

Korte, persoonsgebonden teksten schrijven of mondeling weergeven.  

 

In de eerste klas wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de 

basistaalvaardigheden: luister- en spreekvaardigheid, lees- en schrijfvaardigheid. 

Deze bouwstenen vormen de uitgangspositie voor de eerste en toekomstige 

gespreksvaardigheid van de leerlingen. De eenvoudige grondslagen van de 

grammatica bieden steun en structuur aan de nieuw te ontdekken taal. Tot de 

basisvorming en de Duitse taal in de eerste klas behoren de volgende elementen:  

 

Opbouw van een woordenschat gemunt op de directe en persoonlijke 

belevingswereld en omgeving van de leerlingen. Hier valt te denken aan zelfstandige 

naamwoorden en daaraan verbonden lidwoorden (bepaald en/of onbepaald), 

vraagwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige en hulpwerkwoorden, 

getallen uitmondend in een basiswoordenschat voor de leerlingen.  

Opbouw van de basiskennis over de Duitse grammatica. Hier valt te denken aan de 

verandering of het verbuigen van zelfstandige/bijvoeglijke naam- en lidwoorden in 

verband met de naamvallen, het vervoegen van regelmatige en onregelmatige (sterke 

en zwakke) werkwoorden in de tegenwoordige tijd, enkelvoud en meervoud, 

voorzetsels, (persoonlijke) voornaamwoorden uitmondend in het vormen en 

begrijpen van eenvoudig gestructureerde zinnen door de leerlingen.  

Opbouw van de basiskennis over de cultuur in Duitstalige landen (Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland en Italië). Hier valt te denken aan feestdagen (passen, kerst, 

advent), het dagelijks leven, opbouw van families, vakanties, eten en drinken, muziek, 

media (kinderboeken, kinderkranten en jeugdtijdschriften, korte films, televisie) 

uitmondend in het bewust worden van de verscheidenheid van Duitstalige landen 

ten opzichte van de eigen cultuur der leerlingen.  

Opbouw van de basiskennis over de bijzonderheden van de Duitse taal. Hier valt te 

denken aan fonetische en letterkundige details, uitmondend in een goede uitspraak 

tijdens het zelfstandig voorlezen, bij het mondeling en/of schriftelijk geven van 

antwoorden door de leerlingen.  

 

 



                                     

  

Frans  

  

De leerlingen vragen om de liefdevolle autoriteit van de leraar.   

De leerlingen gedragen zich op dezelfde manier in de groep, zij willen er graag bij 

horen maar kunnen zich ook door bepaald gedrag van de groep vervreemden. De 

leerlingen hebben belangstelling voor en zijn nieuwsgierig naar de wereld waarin zij 

leven en benaderen deze op een praktische manier. De werkhouding is positief maar 

ook feitelijk, kwantiteit gaat boven kwaliteit. Er is vraag naar feitelijkheid, een eerste 

opzet naar abstractie.  

  

Inhoud van de lessen: 

deelnemen aan eenvoudige gesprekken(gv);  

eenvoudige vragen beantwoorden en/of iets vertellen(sv);  

eenvoudige gesproken informatie begrijpen (lv);  

de informatie uit eenvoudige, geschreven teksten begrijpen(lev); eenvoudige 

woorden,  

zinnen/teksten (op)schrijven(schrv)  

 

Kortom: de leerlingen verwerven de receptieve en productieve vaardigheden die hen 

toelaten op eenvoudige wijze te functioneren in een (beperkt) aantal die relevant zijn 

voor hun belangstelling en leefwereld. In klas 1 ligt het accent op de receptieve 

vaardigheden. Tot de basisvorming en de Franse taal in de eerste klas behoren de 

volgende elementen: 

 

Belangstelling voor/affiniteit met Franstalige regio’s in de wereld (taal, mensen, 

cultuur).  

Op de hoogte zijn van verschillen en gelijkenissen in omgangsvormen, 

leefgewoonten en taalgebruik.  

 

Het verwerven van een voor de leerlingen functionele basiswoordenschat; het 

verwerven van een voor de leerlingen functionele (basis)grammatica; vertrouwd 

raken met de meest essentiële Franse morfologische vormen en gebruiksregels; iets 

kunnen opzoeken in een beknopt grammaticaal overzicht en/ of woordenboek; 

bekend raken met de fonetische eigenaardigheden van de Franse taal (uitspraak, 

ritme, intonatie)  

 

Leren reflecteren over eigen werkwijze en de behaalde resultaten; ontwikkelen van 

leerstrategieën; inzicht verkrijgen in taalleerproces; medeverantwoordelijkheid 

ontwikkelen voor eigen leerproces.  

  



                                     

  

Wiskunde  

  

Inhoud van de lessen  

Er wordt gewerkt met de methode ‘netwerk deel 1, havo/vwo.   

Tot de herfstvakantie behandelen we de volgende onderwerpen:   

Deelbaarheidskenmerken machtenpriemgetallen, ontbinden in factoren   

De negatieve getallen sluit aan bij de eerste klasser: breuk tussen kindertijd en 

voorpubertijd. Niet meer deel uitmaken van een harmonieuze wereld maar tegenover 

de wereld en de ander komen te staan. Formules en variabelen. Een eerste stap de 

abstractere wiskunde in. Het leren van nieuwe notaties. Onderscheidingsvermogen 

aanspreken, goed waarnemen en lezen. Het denken is toe aan nieuwe uitdagingen.  

 

Lichamelijke opvoeding  

Terugslagspelen denken:  

De leerling komt  in aanraking met nieuwe sporten en spelen. (volleybal en 

badminton) de leerling kent regels van het spel volleybal/badminton en kan ze 

toepassen in het spel voelen. 

Voelen: De leerling voelt de wetmatigheden om het spel opgang te houden.  

Willen: De leerling wordt nieuwsgierig gemaakt om te willen spelen. De leerling wil 

terugspelen en scoren.  

 

Doelspelen  

De leerling komt in aanraking met een nieuwe sport en de daarbij horende attributen 

als handschoen, softbal, honken en knuppel. De leerling kent de bijbehorende nieuwe 

regels van de basis van het softbal spel en kan ze toepassen in het spel.  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn voor het scoren en uitmaken 

binnen het softbal spel.  

De leerling voelt aan in welke positie hij/ zij het best tot zijn recht komt binnen het 

spel. De leerling voelt aan wanneer hij/  zij moet slaan op een aangegooide bal.  

Willen: De leerling wil binnen komen zonder uit te gaan.  

De leerling wil de bal goed verwerken om zo snel mogelijk tot een actie over te gaan. 

De leerling wil samenspelen om tot een goede actie te komen.  

  

Atletiek  

 

Denken: De leerling leert  de basisregels, materiaalkennis (startblokken, hordes, 

vortex-ballen en hoogspringers installatie) en meest gebruikte technieken van de 

aangeboden onderdelen.  



                                     

  

Voelen: De leerling ervaart de confrontatie met de basiselementen en het eigen 

lichaam in verband met ‘hoger’, ‘verder’ en ‘sneller’.  

Willen: De leerling kan de wil zich te verbeteren uitstekend tonen door de metingen 

bij de diverse onderdelen.  

 

De leerling komt in aanraking met de sport turnen de daarbij behorende  materialen 

en de omgang hier mee (mini-tramp, dikke mat, lange mat, reuterplank, ringen, 

rekstok, kast, bok, brug) de leerling kent regels met betrekking van tot de veiligheid. 

De leerling kent de basistechnieken.  

Voelen: De leerling voelt dat hij volledig afhankelijk is van zijn eigen lichaam in 

verhouding tot het materiaal waar hij mee aan het werk moet en de bewegingen die 

hij moet maken.   

Willen: De leerling wordt nieuwsgierig gemaakt om bepaalde nieuwe bewegingen 

over of op een bepaald toestel onder de knie te krijgen.  

  

De leerling komt in aanraking met stoeispelen, de technieken en de regels.  

De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van een aantal simpele stoeivormen.  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn om zijn tegenstander uit balans 

te brengen. De leerling voelt aan waar zijn/ haar kwaliteiten liggen binnen de 

stoeispelen. De leerling voelt aan wanneer hij/ zij moet stoppen.  

Willen: De leerling wil zijn/ haar tegenstander uit balans brengen.  

De leerling wil de technieken gebruiken die worden aangeleerd. De leerling wil dit in 

een veilige situatie doen.  

  



                                    

 

                                

  

Ambachtelijke en kunstzinnige vakken  klas 1  

  

Euritmie 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Ruimtelijke oriëntatie/inzicht. De eerste klas is het begin van een nieuwe school cyclus. 

Het zijn de jongste leerlingen van de school en voor velen is het een zoektocht naar 

nieuwe wegen. Deze komen de leerlingen tegen in  de eerste maanden in dit vak bij de 

geometrische figuren. Sociaal vormende oefening. Ook de klas is een nieuw te vormen 

sociale structuur. De euritmie werkt daarin ondersteunend en vormend. Het 

onderscheiden van verschillende melodieën in een muziekstuk. Door in het luisteren te 

leren differentiëren wordt de interesse gewekt voor wat er te beluisteren valt. 

Individuele presentatie/ontwikkeling van zelfvertrouwen. Door alleen voor de groep te 

gaan staan en te presenteren wat er geleerd werd, groeit het zelfvertrouwen en 

daarmee het vertrouwen in de groep. 

 

Inhoud van de lessen   

Vijf – zeven- (en evt. Meer-) sterren. Het pentagram wordt wel gezien als geometrische 

weerspiegeling van de mens en het menselijke. Het getal 5 speelt daarin een belangrijke 

rol maar nog wezenlijker zijn de verhoudingen; deze leggen de grondslag voor de 

“gulden snede”. Op basis van deze verhoudingen werden onder andere de kathedralen 

gebouwd. Je vindt ze ook terug in de muzikale intervallen.  

Halleluja of de kroontjesvorm; een pedagogische, stille vorm. De leerlingen leren om stil 

samen te bewegen. Dat doen zij door te leren luisteren naar het geheel en zich daarin te 

voegen; wanneer het helemaal stil is, wordt de volgende vorm ingezet.  

Tweestemmigheid. Wanneer je tweestemmigheid leert beluisteren, oefen je 

concentratie, en luisteren. Zaken die bij de cognitieve vakken uitstekend van pas 

komen.  Alfabet - en toongebaren. Door deze basisgebaren krijgen de leerlingen 

gereedschap om de volgende jaren zelfstandiger te werken.  

  

 

 

 

 

 



                                    

 

Muziek  

  

Zang, koorzang en instrumentaal  

  

In het vak muziek nemen we de muziekgeschiedenis als leidraad voor het leerplan. De 

stappen die de mens in de loop van de geschiedenis heeft gezet in zijn harmonische en 

metrische bewustzijn laten we de kinderen meebewegen.  

De eerste klasser bevindt zich op het breukvlak tussen middeleeuwen en renaissance. 

In die tijd ontstond langzamerhand vanuit de vrije ritmiek die gebaseerd was op de 

ademstroom de maat. Ook ontstond steeds meer een beleven van de harmonie. Eerst 

waren de stemmen vooral lineair gedacht (polyfonie), maar nu genoot men meer van de 

verticale akkoorden die ontstonden (homofonie) en de functionaliteit van de akkoorden. 

Deze gegevens weerspiegelen zich in het repertoire voor het zingen, maar ook in de 

ritmische opdrachten die worden gegeven. Daarnaast zijn de samenwerkopdrachten 

een manier om vanuit de verscheidenheid te komen tot een meer verticale eenheid. 

(van polyfoon naar homofoon.)  

  

De eerste klasser beleeft in zijn stem een onzekere periode; in het bijzonder de jongens. 

Er is sprake van een stembreuk waarmee in de keuze van het repertoire rekening dient 

te worden gehouden. De leerkracht heeft de taak om de leerlingen individueel, maar 

ingebed in het klassengeheel hierin te begeleiden en te coachen.  

  

Tot slot wordt een eerste klasser gekenmerkt door zijn enthousiasme, openheid, 

levendigheid en beweeglijkheid. Een eerste klasser beschikt over een innerlijke 

soevereiniteit. Jongens zijn vaak nog kleiner en jonger in gedrag. Meisjes lopen meestal 

wat voor en geven meer structuur aan bij groepswerk en kunnen het beter aan om 

verantwoordelijkheid te dragen. Een eerste klas vraagt er nog om gestuurd te worden 

door de leerkracht.  

De ledematen worden langer en vragen er om vanuit bewustzijn beheerst en gericht te 

worden.  

 

In de eerste klas komen gedurende het jaar de volgende onderwerpen aan bod:  

De zangtechniek. De kinderen krijgen te horen hoe de stem werkt. De anatomie wordt 

behandeld (strottenhoofd, stembanden, resonantie); verschil jongens- meisjesstem, 

stembreuk. Ze leren wat het middenrif is en hoe je goed met je adem om kunt gaan 

tijdens het zingen. Ook wordt er gewerkt aan de fysieke houding die het zingen helpt. 

Alles spelenderwijs. In dit blok wordt veel gezongen.  

 

 



                                    

 

 

Bodysounds. In vier lessen wordt er in groepjes gewerkt aan een muziekbewegingsstuk 

met bodysounds. De kinderen leren samenwerken en dat ze met hun lichaam 

verschillende ritmische geluiden kunnen maken. Ook leren ze hoe ze in een muziekstuk 

een eenheid kunnen aanbrengen. Dit blok wordt afgesloten met een groepspresentatie 

die beoordeeld wordt.  

Hoorspel. In groepjes wordt aan de hand van een sprookje een hoorspel gemaakt met 

rollen en bijbehorende geluiden. Doel is het samenwerken en het bewust gebruik 

maken van klankkwaliteiten. Ook komen verschillende kleinere instrumenten en 

voorwerpen met verrassende klankeffecten voorbij. Deze opdracht wordt afgesloten 

met een presentatie vanachter een doek voor de rest van de klas. Deze presentatie 

wordt beoordeeld.  

Ritmiek. Met ritmestokjes wordt een begin gemaakt met de Afrikaanse ritmiek. De 

tweedelige en driedelige maatsoort worden door elkaar gespeeld en een aantal 

eenvoudige Afrikaanse djembé ritmes wordt geoefend. Ook wordt er in de kring 

geklapt en gestampt; de vierkwartsmaat en de zes achtste maat wordt beleefd en 

bewust gemaakt. Voor een gezonde leseenheid wordt er in deze lessenserie ook aan 

Afrikaanse liederen gewerkt.  

Zingen. Bovenstaande blokken worden afgewisseld met lessenseries zang, waarin 

vooral eenstemmige liederen aan bod komen, in verband met de stembreuk. Waar 

mogelijk met een tweede stem en derde stem en hier en daar een geschikte canon.  

Belangrijk is daarbij dat de leerlingen via de liederen zoveel mogelijk in aanraking komen 

met liederen uit verschillende culturen. Het beleven van en in aanraking komen met 

wereldmuziek maakt je tot een wereldburger.  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Vanuit de muziekgeschiedenis gedacht:  

De canon is een polyfone vorm van meerstemmigheid. Ook de begeleiding vanuit een 

bourdonkwint was gebruikelijk in de middeleeuwen. Quodlibet als eerst 

meerstemmigheid.  

Muziek vanuit verschillende culturen past bij de eerste klas in verband met de periode 

ontdekkingsreizen; de grenzen over; nieuwsgierigheid.  

Samenwerkopdrachten om te oefenen aan verantwoordelijkheid, taakverdeling, 

samenwerken en het ontdekken van muzikale aspecten aan de hand van concrete 

opdrachten.  

Verder hebben we ervoor gekozen om in de zevende, achtste en derde klas te werken 

aan “ambachtelijke” vaardigheden in het vak muziek, zodat leerlingen vanaf de tiende 

voldoende vaardigheden en inzichten hebben om zelf muzikale producties te kunnen 

maken en evalueren.  

  



                                    

 

Tekenen  

Inhoud van de lessen 

Hun kernthema is scheppingsvreugde en fantasie. Het zijn duidelijke overzichtelijke 

opdrachten die ruimte bieden voor eigen inbreng. Van belang is dat de leerling zijn werk 

ziet lukken en anderen zijn werk ook waarderen. Daarbij wordt een groot palet van 

opdrachten aan de leerlingen aangeboden.  

Gemend dier;   

Paradijsvogel op doek;  

Groente stilleven;  

Halloween;  

Boom met schaduw;  

Een doorkijkje;  

Beeldverhaal;  

Oerwoud;  

Berglandschap;  

Herfstkleuren en coulisselandschap.  

Bij deze opdrachten worden zeer uiteenlopende materialen gebruikt.  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen willen feitelijkheid. Daarom worden de onderwerpen van uit de realiteit 

gekozen, zoals de boom, het fruit en landschap.  

Om hun eigen fantasie waarin zij gedeeltelijk nog leven te prikkelen zijn de opdrachten 

van een beeldverhaal, gemengd dier, paradijsvogel; doorkijkje; oerwoud. Door met 

uiteenlopende materialen te werken leren zij hun mogelijkheden kennen van uit een 

praktische benadering. Het discriminerende vermogen ligt in de individuele begeleiding 

van elke leerling door de docent. Het  thema van de fantasieopdrachten geeft ruimte 

om de eigenheid te ontplooien. In deze opdracht zit een niveauverschil. De keuze, 

hoeveelheden en inspanningen van het maken van de werken geeft de leerling ruimte 

om zich op het eigen niveau te ontwikkelen.   

  

Grafisch vormgeven  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Aan de hand van gegeven opdrachten ontdekken de leerlingen het materiaal  

Het onderzoeken en ontdekken van ideeën, vormen en beelden wordt (ook door de 

docent) beloond; de leerlingen maken een begin met het ontdekken van hun eigen 

creativiteit en ontluikende eigen stijl en zijn vaak blij verrast Er wordt in vrijwel alle 

opdrachten ruim baan gegeven voor hun eigen fantasie, welke zij spelenderwijs leren 

vormgeven naar een concrete vorm bijvoorbeeld een visitekaartje of poster  

Er wordt vanuit de volgende opdrachten gewerkt:  

Eigen naam natekenen in bestaande typografie  



                                    

 

Maken van eigen typografie  

 

Houtbewerken  

  

Constructies ontdekken, bewegend speelgoed  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 1e klasser is op ontdekkingsreis. Hij/zij ontdekt een nieuwe (school) wereld.  

Op alle fronten wordt het nieuwe met enthousiasme en overgave ‘opgezogen’.  

Tegelijkertijd voelt de 7e klasser in de prepubertijd zich ook onzeker. Half kind, half 

puber. De meisjes gaan de jongens vooruit, maar zijn “te groot voor de merels, te klein 

voor de kerels” zoals paul van vliet ooit zong. De kinderlijke fantasie en openheid voor 

het spel wordt gebruikt om ideeën (voor een speelgoed) om te zetten in oplossingen 

voor constructies. Deze hoeven nog niet technisch uitgerijpt te zijn. Nadruk ligt op de 

‘entdeckerfreude’, nog niet op de perfecte afwerking.  

 

Kennismaken met hout bewerken.  

In aansluiting op de periode mechanica ontwerpen de leerlingen een beweegbaar stuk 

speelgoed. De leerling beleeft vreugde bij het ontdekken van wat er mogelijk is en leert 

de basistechnieken van het houtbewerken toepassen. Het maken van een speelgoed 

met twee bewegingen. (bv.: waggel eend) inleiding in de basisbewerkingen van 

houtbewerken.  

Leren kennen van de basisgereedschappen.  

Elementaire kennis van hout en de boom.  

 

Denken:  

  

Het oefenen om een vage voorstelling tot een bruikbare constructie om te 

zetten.  Veel brainstormen, en de meest vindingrijke en uitzonderlijke 

oplossingen de revue laten passeren. Dan pas komt de vraag naar de 

uitvoerbaarheid. Dit proces moet alle aandacht krijgen.  

Voelen:   

  

Het gevoel voor schoonheid wordt aangemoedigd door keuze van het 

materiaal, kleur en een zo mooi mogelijke afwerking.  

Willen:   Leren doorzetten met hulp van enthousiasme. Het is nog niet aan de orde om 

grote weerstanden te overwinnen. Met het aanwezige enthousiasme gaat het 

eigenlijk vanzelf.  

Aan de andere kant moet de wil ook begrensd en gestuurd worden.  

De gereedschappen doen dat automatisch door hun ‘interne 

gebruiksaanwijzing’.  

  

In de lessen wordt gekeken naar inzet, ontwikkeling, resultaat en omgang met het 

gereedschap, werkbank en materiaal.  



                                    

 

  

De sociale omgang wordt beoordeeld in het elkaar helpen en samen opruimen.  

Aan het eind van de lessenserie wordt ieders resultaat in de groep gepresenteerd. 

Knelpunten en hoogtepunten worden genoemd. Er wordt op elkaars werk 

gereflecteerd.   

  

  

Textiele werkvormen  

Pedagogische achtergronden en  doelen  

Sluit aan bij ontwikkelingsbehoefte: door de techniek kom je automatisch in het doen.  

Denkleven: ontwerpen, meten = weten, techniek, organiseren  

Gevoelsleven: kleur, verrassingseffect, inspiratie, resultaat, vorm  

Wilsleven: alle technieken, verfijnen, precies werken, zelfstandig werken, stiksteek 

Vorm en kleur, batik- en afbindtechniek  

Kleurencirkel d.m.v. Verftechnieken met primaire kleuren.  

De leerlingen leren batik gereedschappen hanteren. Aan de hand van eigen schetsen 

wordt de techniek eigen gemaakt. Er worden twee werkstukken (kussentje en etui) 

gemaakt.   

  

Technieken/vaardigheden:  

Leren precies te werken met batikgereedschap (warme, vloeibare was). Leren van 

schets naar uitvoering te werken. Leren het met de hand maken van de stiksteek, 

aanhechten en afhechten. Leren werkmapje bij te houden en dit netjes te verzorgen.    

  

 

Toneel  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Groeien van groep naar individu: harmonie creëren door groepsopdrachten en 

improvisaties.  Spelenderwijs zonder bewustzijn voor publiek fantasiewerkelijkheid 

ontdekken. Hierbij is veiligheid en vertrouwen maatgevend. Vervolgens kan het individu 

zich onderscheiden door meer solistisch spel. Dit is nog sterk ingebed in het 

groepsgebeuren. Bijvoorbeeld een leerling vertelt een verhaal dat door anderen 

gespeeld wordt.  

Via de oerbeelden van bijvoorbeeld sprookjes worden de leerlingen langzaam wakker 

voor de theatrale werkelijkheid. Het blijft echter bij een speelse verkenning.  

Volgens een vaste lesopbouw wordt een steeds grotere verantwoordelijkheid van de 

groep gevraagd in het zelfstandig komen tot scenes.   

In het reflecteren op elkaars werk wordt gestreefd naar een zuivere observatie. 

Objectiviteit is iets wat wordt aangeleerd. Het enthousiasme wordt aangewakkerd door 



                                    

 

theatrale spelletjes die uitmonden in improvisaties. Het is belangrijk dat leerlingen in 

deze leeftijdsfase spelplezier beleven en vertrouwen in zichzelf en in de groep hebben.  

  

Doordat de leerlingen met elkaar de ruimte en het ritme van een scene ontdekken op 

de speelvloer kunnen ze zichzelf herkennen in elkaar en soms ook juist onderscheiden. 

veel oefeningen gebeuren met de hele groep onder leiding van de leraar. Zo wordt 

vertrouwen opgebouwd en de creativiteit kan gaan stromen. Er wordt een grote 

afwisseling geboden en  de leerlingen ondergaan een veelheid aan verschillende 

oefeningen en spelsituaties.   

De leraar geeft elke les in  een warming up (waarbij de leerlingen de leraar volgen) een 

aantal oefeningen aan. De verschillende speloefeningen worden gegeven vanuit  de 

actuele belevingswereld van de 1e klasser, soms door muziek die uit hun werkelijkheid 

komt soms door thema, s die aansluiten bij hun levensfase (bijvoorbeeld de 

ontdekkingsreis) zij verwerven belangstelling voor de wereld van nu  

De oefeningen worden gegeven vanuit een praktische benadering vanuit de 

verbeelding.  

De leerlingen onderzoeken hoe een ruimte verbeeld kan worden (bijvoorbeeld een reis 

door de ruimte/een ontdekkingsreiziger/het vijfkoppige monster), waardoor hun 

nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang gestimuleerd blijft.  

 

Verbeelden en improvisaties  

 

De leerlingen kunnen in een lege ruimte (geen decor) de volgende elementen 

verbeelden:   

· de alledaagse werkelijkheid  : het wachten bij de bushalte, de trein de lift.   

· de fantasie: het sprookje (vertellen en spelen met en in de groep)  

· dynamiek van dieren, elementen, materialen, kleuren en klanken kunnen worden     

herkend en in beweging omgezet  

·     personages: verschillende karakters worden verbeeld door een fysieke benadering     

voortkomend uit de fantasie. Poëzie, muziek en schilderkunst wordt ingezet om de 

leerlingen te inspireren en de verschillen in dynamiek te leren ontdekken die zij later 

kunnen toepassen in hun spel. De ruimte en het ritme van een scene  ontdekken op de 

speelvloer. De leerlingen kunnen zelfstandig een scene maken in een groepje, de 

structuur van een plot herkennen en deze omzette in beelden (tableau)



   

  

 

  

Overzicht Klas 2       

  

Perioden  Aantal 

weken  

  

Thema  

Vakken       

Nederlands               4  Literatuur/ stijlvormen   

Geschiedenis             3  Uitvindingen en industriële revolutie  

Aardrijkskunde           4  Kennis van volkeren: ik en de wereld  

Economie                   3  Productie, consumptie en inkomen  

Wiskunde 1                   3  Vlakke meetkunde: bewijsvoering en 

construeren  

Wiskunde 2                   3  Ruimtelijke meetkunde: 

driedimensionale lichamen  

Biologie                         3  Het menselijk skelet  

Natuurkunde 1                 3  Vier elementen: aarde, water, lucht, 

vuur  

Natuurkunde 2                3  Geluid, licht en elektriciteit  

Scheikunde                  3  Voedingsstoffen en verbrandingsstoffen  

Muziekleer  3  Muziektheorie: luisteren, ontdekken, 

noteren  

Werkweek: survival 

Ardennen  

1    

Inhaalweek  0,5    

  

  

Vaklessen  

  

Aantal 

lesuren per 

week  

  

Thema  

Nederlands  3    

Engels  3    

Duits  2    

Frans  2    

Wiskunde  3    



   

  

Lichamelijke opvoeding  2    

Euritmie  2    

Klassikaal zang en koorzang  2    

* tekenen   4  Perspectief, spiegeling, lichtschaduw  

* grafische techniek  4  Exactheid, combineren van vorm en taal  

* houtbewerken    4  Houten doosje met deksel; 

houtdraaibank  

* textiele werkvormen   4  Naaimachinetechnieken  

* metaalbewerken   4  Koperslaan  

* toneel  4  Typetjes, improvisatie, maskers, 

clownerie  

* keukenpracticum   4  Eerste beginselen van de kookkunst  

Klassenuren/ vensteruur  1    

Huiswerkbegeleiding  8  Voor individuele leerlingen  

  

  

* genoemde vakken worden gegeven in drie blokuren van telkens 90min.  

                                

  

Karakteristieken ontwikkeling  

  

Dit is de eindfase van de tweede zevenjaarsperiode (7-14 jaar).   

Van kinderlijke onbevangenheid is geen sprake meer. De leerlingen zijn op weg naar 

zelfbewustzijn en willen op eigen benen staan. Hun waarnemen wordt scherper en 

preciezer; ze streven naar kennis en rationeel inzicht. Het abstracte denken is zich aan 

het vormen. Ze beleven genoegen aan hun ontwaakte oordeelsvermogen en geven 

graag hun mening over van alles en nog wat. Ook hun sterker wordende 

stemmingswisselingen duiden erop dat  ze de stap naar de puberteit gaan maken.   

  

De 8ste klasser zet zijn eerste schreden op weg naar zichzelf.  

De wil richt zich op beginnen, maar moet nog geholpen worden om door te zetten en af 

te maken.  De leerling is onzeker, eenzaam, emotioneel in zijn oordeel, afhankelijk van 

stemmingen, op weg naar zelfbewustzijn.   

  

De groepsvorming die in klas 1 begonnen is, zet door, er ontstaan kleine groepjes, 

kliekjes, vaak rond een idolatrie als paardrijden of soaps. Er is geen sprake meer van 

onbevangenheid, maar de leerling weet nog niet hoe zij zich als mens moet gedragen. 

De aan/afhankelijkheid van de leraren, met name van de klassenleraar, wordt minder.  



   

  

  

De zoektocht van de 8e klasser in steekwoorden:  

Werkelijkheid /echtheid  

Vorm  

Interesse in de wereld  

Honger naar feitenkennis.  

Beginnende onzekerheid  

Biografieën als middel  

                               

  

Perioden  klas 2  

Nederlands  

  

Periode: literatuur en stijlvormen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 2e klasser kan meer afstand nemen van zijn omgeving en daardoor verschillende 

manieren van schrijven gaan herkennen. Hij kan oefenen om het zelf in de praktijk te 

brengen en bewust te gaan hanteren. Zijn honger naar kennis wordt gestild door het 

historisch kader waarin de taal geplaatst wordt en het aanleren van minder gebruikte 

moeilijke woorden. Oefenen en laten zien wat hij kan wordt als prettig ervaren. De 2e 

klasser is op zoek naar zichzelf. Door grip op de taal te krijgen kan hij ervaren hoe hij 

grip op zijn leven kan gaan krijgen. Mogelijkheden om zijn gevoelens te uiten worden 

hem aangereikt.    

 

Beschrijving van taalontwikkeling  

– geschiedenis van de Nederlandse taal  

– herkennen van verschillende stijlfiguren, zoals hyperbool, understatement e.a. 

 – het gebruik van synoniemen, homoniemen wordt geoefend  

- gebruik van directe en indirecte rede  

– verschil tussen lijdende en bedrijvende vorm  

– uitbreiding woordenschat met moeilijke woorden. Ook de verschillen tussen 

subjectief en objectief komen aan bod. De leerlingen oefenen daar ook mee.  

 



 

 

Geschiedenis  

  

Periode uitvindingen en industriële revolutie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen krijgen inzicht in oorzaak en gevolg. De leerlingen krijgen zicht op het 

functioneren van de samenlevingen en velen daarvan hebben hun oorsprong in de 

industriële revolutie. De leerling krijgt meer zicht op de kracht van het denken en de 

invloed op de maatschappij.   

 

Na het tijdperk van de renaissance (klas 1) maken de leerlingen kennis met de periode 

die aan de wieg staat van onze huidige samenleving. De industriële revolutie in de 19e 

eeuw staat centraal met de belangrijke uitvindingen uit die tijd. Behandeld worden: het 

verdwijnen van de huisnijverheid en de verdere ontwikkelingen die leidden tot het 

ontstaan van de industriële samenleving. Ook de sociale gevolgen van de industriële 

revolutie worden besproken.   

Onderwerpen die nu aan de orde komen: de aanloop naar de industriële revolutie 

(oorzaken) en de gevolgen op de maatschappij, biografieën (Edison) van ontdekkers en 

hun mislukkingen, de stoommachine, de arbeidsomstandigheden en tweedeling in de 

samenleving en de ontwikkelingen over dit onderwerp in Nederland. Om het nog 

dichterbij te halen wordt (de haven van) Rotterdam en de ontwikkeling/groei hiervan 

besproken. Over deze periode bestaan niet zoveel verschillen in opvatting.  

 

  

Aardrijkskunde  

  

Periode: Europese landen en volkeren  

  

Pedagogische achtergronden en doelen 

De 2e klasser wordt zich bewust van de invloed van de omgeving op het dagelijkse 

leven hier in Nederland, maar ook in andere landen. Hij krijgt gevoel voor samenhang, 

oorzaak en gevolg. Hij krijgt oog voor de verschillen en hun oorsprong. Ook deze 

periode sluit goed aan bij de grote interesse voor de wereld. De leerling krijgt oog voor 

zaken zien vanuit een ander perspectief.   

 

Inhoud van de lessen  

In deze periode wordt er gekeken naar de fysische en sociale geografie van 

uiteenlopende Europese landen. Er wordt gekeken naar de verbanden tussen mens en 

omgeving. Vanuit de fysische geografie wordt onder andere behandeld: klimaat, 

landschap, ligging, grondstoffen.   



 

 

Vanuit de sociale geografie wordt onder andere behandeld: dagelijks leven, 

economische omstandigheden, geloof, huizenbouw, tradities en voeding. De 

plaatsbepaling wordt geoefend, net als de topografie.    

  

 

  

Economie  

  

Periode: inkomen, consumptie en productie  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen maken voor het eerst kennis met het vak economie. Een aantal kinderen 

heeft op de basisschool (vrijeschool) al ‘handel’ gehad. Het economisch leven is een 

belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven. De 8ste klasser maakt daar meer 

deel vanuit dan zij zich realiseren. Stapje voor stapje worden ze meegenomen in een 

gebied wat voor hen ook al ‘werkelijkheid’ is. Door de interessante aspecten van de 

economie te verkennen en bespreken wordt de interesse in het vak gewekt en de eigen 

horizon verbreed.   

 

Inhoud van de lessen  

In de periode wordt een eerste kennismaking gemaakt met de economie. Voor het eerst 

wordt er besproken en onderzocht wat er zich in het economisch leven afspeelt. Waar 

gaat het eigenlijk over bij het woord ‘economie’ en welke rol heeft de leerling daar zelf 

in. Wat hebben ontwikkelingen als mechanisatie, automatisering, specialisatie en 

arbeidsproductiviteitsstijging (productie) voor de welvaart betekent. De biografie en de 

opvattingen van de eerste ‘economisch denker’ adam Smith wordt behandeld. Ook het 

wonder en geheim van het ontstaan van geld en geldschepping worden behandeld. De 

wens naar feitenkennis kan op veel manieren worden beantwoord. Voorbeelden zijn, 

behandelen van inkomen (welvaart en rijkdom), ontwikkeling geld en bankbiljetten. 

Verschillende soorten van behoeften, consumeren, eigen consumptiegedrag (wat heb ik 

allemaal) en keurmerken.   

Boekhouden (ook eigen inkomsten en uitgaven bijhouden), hoofdrekenen (in gedachten 

door een supermarkt  

 

  

 

 

 

Wiskunde  

  



 

 

Periode 1: aanzichten en uitslagen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Het werken met uitslagen en aanzichten is een mooie stap, de meest logische stap, de 

meest creatieve en ook de didactisch beste stap van het platte vlak naar de ruimte. Het 

werken met klei en met papier en schaar, slaat een brug tussen het doen en de 

voorstelling. Leerlingen hebben van nature verschillende aanpakken. Deze brug laat alle 

leerlingen goed tot hun recht komen. De figuren die we maken bezitten meestal een 

prachtige schoonheid, wat de brug naar het gevoel legt. Tijdens de hele periode komen 

belangrijke wiskundige attituden naar voren, zoals het maken van het huiswerk, 

zorgvuldig en ordelijk werken, doorzetten, opletten, etc.  

 

Inhoud van de lessen  

Aan bod komen de volgende figuren: kubus (gedraaid), tetraëder, octaëder (gedraaid), 

piramide, (met vierkant grondvlak) piramide (met vierkant grondvlak) met de top niet 

boven het midden, cilinder als doos en als buis, kegel en prisma. Als hulp kan dienen de 

figuren te boetseren of met bouwdozen in elkaar te zetten. Deze figuren moeten in drie 

aanzichten getekend worden (loodrecht  op elkaar). De figuren moeten in (vaak 

verschillende) uitslagen geknipt worden. Van de icosaëder en de dodecaëder worden 

alleen de uitslagen gemaakt.   

Bij het tekenwerk kunnen het golfpatroon met twee punten en het golfpatroon met 

punt en lijn worden getekend.  Hierna is er tijd voor wat bij de periode afbeeldingen en 

bewijzen is blijven liggen.  Zie over het wat, hoe etc. De andere periode.  

 

Periode 2: afbeeldingen en bewijzen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Het werken met afbeeldingen ontwikkelt het inzicht in de verschillende symmetrieas en 

gelijkvormigheid binnen een figuur en bij verschillende figuren. Dit inzicht is belangrijk, 

voor later, maar ook voor de te behandelen bewijzen, de andere periode in de 2e, etc. 

Met de afbeeldingen ontstaan enkele mooie figuren, belangrijk voor de brug met het 

gevoel. De in de meetkundeperiode van de 1e behandelde stof moet uitgebreid 

opgehaald. Niet alleen is de stof meestal weggezakt, de 2e klasser kijkt er anders 

tegenaan. Hij snapt het meer, en doet minder na. Het beoefenen van de logica  is een 

geschenk. Het logisch kunnen ordenen en redeneren is voor het hele leven van belang. 

De meetkunde biedt een geweldige kans, om uit de figuren die je voor je ziet te 

oefenen met oorzaak en gevolg, met de wiskundige opbouw van een bewijs. Tijdens de 

hele periode komen belangrijke wiskundige attituden naar voren, zoals het maken van 

het huiswerk, zorgvuldig en ordelijk werken, (zowel met het overnemen van het bord 

als met de werkbladen) doorzetten, opletten, etc.   

 



 

 

Inhoud van de lessen  

Hoofdstuk 1: afbeeldingen  

We behandelen en oefenen met de lijnspiegeling, puntspiegeling, rotatie en 

puntvermenigvuldiging. We doen dit met punten, lijnstukken, driehoeken, vliegers, etc.  

 Hoofdstuk 2: herhaling klas 1 en uitbreiding.  

F, z en o hoeken in figuren met twee tot vijf lijnen   

Bewijs som hoeken 180 graden  

De hoofdconstructies en daarmee zwaartelijnen, hoogtelijnen en bissectrices in een 

driehoek. Congruentie en gelijkvormigheid  

Hoofdstuk 3: bewijzen met congruentie en gelijkvormigheid:   

We beginnen met werkbladen met uitgeklede bewijzen voor het oefenen van het 

stramien.   

We behandelen de volgende bewijzen: parallellogram heeft even lange lijnstukken, en 

andersom, een vierhoek met twee paar tegenovergestelde even lange lijnstukken is een 

parallellogram. Een gelijkbenige driehoek heeft twee gelijke hoeken, de ingeschreven 

cirkel, en de omschreven cirkel. Als topstukken, waar echt naar wordt toegewerkt, de 

stelling van Pythagoras vanuit de hoogtelijn, en de zwaartelijnen die elkaar verdelen in 

1:2.  Een gedeelte van hoofdstuk 3 kan doorschuiven naar de andere periode van klas 2. 

  

  

Biologie   

  

Periode: het menselijk skelet  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Met het begin van de puberteit treedt een losmakingproces in werking waar de leerling 

zich innerlijk losmaakt om een nieuwe objectieve verhouding tot zichzelf en de wereld 

rondom te veroveren. Omdat de wereld vanuit henzelf opnieuw veroverd moet worden, 

richten we de blik allereerst op het eigen lichaam en dan in het bijzonder op dat deel 

dat de aardse basis ervoor vormt. De kennisvorming heeft voornamelijk de vorm van 

het vaststellen van feiten waarmee we dit vermogen oefenen.  

Bij deze leeftijdsfase past het dat de leerling zijn lichaam nog beleeft als iets wat hem 

gegeven is. Daarnaast worden ook inhoudsvolle beelden aangereikt.  

Het gezichtspunt van de drieledigheid wordt aangelegd als een basisgezichtspunt voor 

vele verschijnselen.   

  

Inhoud van de lessen   

In deze periode behandelen we het menselijke skelet. De benadering van het skelet is 

voor de 2e klasser zo dat er verwondering ontstaat over de wijze waarop de 

wereldprincipes  van dragen en hefboom ons van buitenaf geschonken zijn en in ons 



 

 

werkzaam zijn en het lichamelijke bestaan mogelijk maken. De functies van het skelet 

worden benoemd; alle delen van het skelet worden benoemd en geleerd; bouw en 

werking van de gewrichten; onderdelen worden getekend en geboetseerd; het 

gezichtspunt van de drieledigheid wordt aangeboden als een omvattend gezichtspunt 

op de vormenrijkdom van het skelet.  

  

  

Natuurkunde  

  

Periode 1: de vier elementen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In klas 2 ervaren de kinderen een opkomend zelfbewustzijn. Hun kinderlijkheid 

verdwijnt, maar ze zijn nog onvolwassen, kunnen nog niet op eigen benen staan. 

Groepsvorming, het gevoel geen steun aan leraren te hebben, onzekerheid, 

eenzaamheid en emotioneel oordelen zijn het gevolg. De waarneming wordt scherper 

en er is behoefte aan standvastigheid. Vaardigheden en reproductie van kennis 

ondersteunen het redeneren, men schept genoegen in het ontwikkelen van kennis, 

inzicht en vaardigheid. De wil moet geholpen worden om naast beginnen ook door te 

zetten en af te maken.  

Naast keiharde natuurwetten die zich aan menselijke luimen onttrekken, biedt ook een 

systematische aanpak van onderzoek de leerling houvast. Door de proeven zelf te doen, 

wordt de leerling in de wil aangesproken en oefent hij al doende deze vaardigheden. 

Door te oefenen met formules en toepassingen te bestuderen, leert de leerling controle 

te krijgen over de natuurkrachten.  

 

Inhoud van de lessen  

Aan bod komen uitzetting, luchtdruk, dichtheid en bij veel tijd warmtetransport.  

Bij uitzetting denken we aan  toepassingen zoals de werking van een thermometer, een 

bimetaal, uitzettingsplaatsen in bruggen. Bij luchtdruk denken we o.a. Aan de vele 

proeven met de vacuümpomp. De barometer met kwik, vergelijken met die met water, 

en met de virtuele in de atmosfeer. Het verband met het weer kan kort aangehaald.  

  

Bij dichtheid worden de begrippen massa, volume en stofeigenschap uitgelegd, alsmede 

het verschil tussen massa en gewicht. We denken daarbij aan de demonstratie van de 

dichtheid van lucht. Ook drijven, zinken en zweven komen aan de orde. Daarbij kan 

uitgegaan worden van Archimedes (opwaartse kracht = gewicht verplaatste water) of 

van de dichtheid ( voorwerp is groter, kleiner of gelijk aan water). De leerlingen leren 

rekenen met evenredigheid en met de formule voor de dichtheid en ontwikkelen 

practicumvaardigheden door enkele demonstratieproeven en door veel proeven zelf te 



 

 

doen. Mocht er tijd zijn voor het onderwerp warmtetransport, wordt dit enkel 

kwalitatief behandeld en is er in de 2e klas geen plaats voor de modellen erachter.  

 

Periode 2: licht, geluid en elektriciteit.   

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Alle onderwerpen zijn zeer aanwezig in het dagelijks leven van de leerling. In klas 2 

ervaren de kinderen een opkomend zelfbewustzijn. Hun kinderlijkheid verdwijnt, maar 

ze zijn nog onvolwassen, kunnen nog niet op eigen benen staan. Groepsvorming, het 

gevoel geen steun aan leraren te hebben, onzekerheid, eenzaamheid en emotioneel 

oordelen zijn het gevolg. De waarneming wordt scherper en er is behoefte aan 

standvastigheid. Vaardigheden en reproductie van kennis ondersteunen het redeneren, 

men schept genoegen in het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheid. De wil 

moet geholpen worden om naast beginnen ook door te zetten en af te maken.  

Naast keiharde natuurwetten die zich aan menselijke luimen onttrekken, biedt ook een 

systematische aanpak van onderzoek de leerling houvast. Door de proeven zelf te doen, 

wordt de leerling in de wil aangesproken en oefent hij al doende deze vaardigheden. 

Door te oefenen met formules en toepassingen te bestuderen, leert de leerling controle 

te krijgen over de natuurkrachten.  

 

Inhoud van de lessen  

Hoofdstuk 1 licht.  

Holle en bolle lenzen, divergerende en convergerende werking. Verschillende 

toepassingen van lenzen, zoals brandglas, vergrootglas, als zaklamp/fietslamp, om een 

verkleinde afbeelding te maken en om een vergrote afbeelding te maken. Als 

voorbeelden voor de afbeelding kunnen het fototoestel, een projector en de 

overheadprojector behandeld worden. De leerlingen moeten leren werken op schaal, de 

tekening is bijvoorbeeld 20 keer zo klein als de werkelijkheid. Het werken met twee 

formules voor de vergroting en met de lenzenformule.  

  

Hoofdstuk 2 elektriciteit.   

We maken een start vanuit de statische elektriciteit naar de stroomkring met de 

windhurstgenerator. We ontdekken de begrippen stoomsterkte en spanning, 

kortsluiting en overbelasting, serie- en parallelschakeling. De leerlingen werken met 

lampjes, spanning en stroommeters, schakelaars, een zekering en een spanningsbron. 

Als toepassing denken we aan: de fietsverlichting, de kerstboomverlichting, de 

huisschakeling met zekering en groepen. Bij het onderwerp elektriciteit beperken we 

ons door de wet van ohm niet te noemen.   

Hoofdstuk 3 geluid.  



 

 

Bij het geluid behandelen we de begrippen geluidsnelheid (proef met twee stokken). 

We leggen de nadruk op boventonen, klankkleur, flageoletten.  (bijvoorbeeld de 

natuurtonen bij de trompet, de geluidsslang en welke tonen meetrillen bij de piano).  

 

Vanuit een ontluikend begripsmatig denken kunnen werkvormen als concept cartoons 

en Poe-experimenten goed gebruikt worden. Bij concept cartoons gaat het om het 

kiezen van enkele voorgegeven mogelijke aflopen van een geschetste situatie en de 

verklaring waarom dat zo zal verlopen. Poe-experimenten laten de leerlingen meer 

vrijheid wat betreft de voorspelling. Wat betreft het krijgen van overzicht en het leggen 

van verbanden zijn  

Links/rechts-opdrachten geschikt. De situaties waarover deze werkvormen gaan, 

kunnen gebruikt worden bij de toetsing, evt. In de vorm van snelle diagnose en 

feedback. Elektriciteit en licht zich goed voor deze werkvorm. Het verwoorden van 

begrippen kan worden getraind via het schriftelijk olg. Ook next time questions zijn een 

geschikte werkvorm.  

 

Scheikunde  

  

Periode: voedingsstoffen en verbrandingsstoffen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Chemie vind je in de eerste plaats in de natuur. Dus van experimenten op de 

laboratorium tafel moet de samenhang met de natuur duidelijk zijn. Vanuit 

verbrandingsprocessen in de eerste klas nu naar voedingsstoffen, die in ons lichaam 

“verbrand” kunnen worden. De herkomst vanuit de natuur is van belang om niet te zeer 

in de abstractie terecht te komen. De behoefte aan feitenkennis wordt ook gevoed 

door de vele experimenten en toepassingen in de industrie te behandelen. De 

groepsvorming die in klas 1 begonnen is zet door, er ontstaan kleine groepjes, kliekjes, 

vaak rond een idolatie als paardrijden of soaps. Er is geen sprake meer van 

onbevangenheid, maar de leerling weet nog niet hoe hij zich als mens moet gedragen. 

De aan-/afhankelijkheid van de leraren, zelfs/juist van de klassenleraar, wordt minder. 

De leerling is onzeker, eenzaam, emotioneel in zijn oordeel, afhankelijk van stemmingen, 

op weg naar zelfbewustzijn. De tweede klasser zet zijn eerste schreden op weg naar 

zichzelf. Het waarnemen wordt scherper en preciezer, genoegen wordt beleefd aan 

grotere kennis en meer rationeel inzicht. De wil richt zich op beginnen, moet nog 

geholpen worden oom door te zetten en af te maken. Begrippen: 

werkelijkheid/echtheid; beginnende onzekerheid; biografieën als middel; vorm; 

interesse in de wereld; honger naar feitenkennis.  

  

Inhoud van de lessen  



 

 

Herkomst uit natuurproducten. Eigenschappen en toepassingen, met name een aantal 

industriële processen, zoals isolatie van suiker uit suikerbieten en de bewerking van 

melk tot allerlei producten. Ook de leerbereiding en de bereiding van houtlijm en de 

zeepbereiding kunnen aan de orde komen. Verder de dynamietbereiding uit glycerol. 

Ook de invloed van zuur en base op de diverse voedingsmiddelen. Herkenningsreacties.  

De voedingsmiddelen als bron van de verschillende voedingsstoffen bespreken en in de 

klas halen. Hoe ze door de mens uit hun natuurlijke samenhang kunnen worden 

gehaald. Experimenten in de vorm van demonstratieproeven en practica. Beschrijvingen 

van waarnemingen laten doen en onderling vergelijken op volledigheid en 

nauwkeurigheid om het waarnemen te oefenen. Industriële toepassingen bespreken en 

de daarbij optredende chemische stappen helder maken.  

  

Muziekleer  

  

Periode: muziektheorie: luisteren, ontdekken en noteren  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Muzieknotatie helpt de leerling om zich te kunnen oriënteren in de muziek. Het gaat om 

inzicht en begrip via het notenbeeld. Ook het instuderen van koorpartijen kan hierdoor 

sneller gebeuren. De 8e klasser zoekt naar houvast en structuur. Ze willen de feiten 

kennen en weten hoe het precies zit.  Het beleven van de kwaliteit en de essentie 

achter (muzikale) verschijnselen wordt aangevoeld en kan nu besproken worden.  

 

Inhoud van de lessen   

Elke tweede klas krijgt een muziekperiode waarin de basis van de muziektheorie wordt 

behandeld. Aan bod komen in ieder geval:  

Notenwaarden (zowel zelf noteren als lezen)  

Noten lezen vanuit de g- en de f- sleutel (zowel zelf lezen als noteren)  

Voortekens (nog geen toonsoorten)  

Intervallen  

Maatsoorten (3-kwart, 4-kwart, 6-achtste, 2-kwart)  

Mineur en majeur  

Toonladder van mineur en majeur  

Standaard muziektermen aanbieden  

 

Ritmedictees, zelf schrijven en uitvoeren van ritmes, uitspreken van ritmes met een 

aangeboden ritmetaal (1ne,2je), uitvoeren van voorgeschreven ritmeoefeningen 

(pozzoli), vertellen van beelden om het karakter van intervallen aan te voelen, zingen 

van toonladders in mineur en majeur, herkennen van maatsoorten in bestaande muziek, 

klappen van ritmes in verschillende maatsoorten, bespreken van theorie. Leerlingen 



 

 

ontdekken karakteristieken van de intervallen. In een klassengesprek worden deze 

waarnemingen bij elkaar gebracht.   

  

  



 

 

                               

Vaklessen klas 2  

  

Nederlands  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Vanuit het groeien van het bewustzijn kunnen leerlingen meer afstand nemen tot de 

verschillende teksten en een meer objectief standpunt innemen.  

Zij leren om vanuit hun besef van werkelijkheid en echtheid opdrachten en instructie 

objectief te lezen en te interpreteren.  

 

Inhoud van de lessen  

 Mondelinge taalvaardigheid:   

Bij het spreken en luisteren, houden de leerlingen rekening met en maken gebruik van 

specifieke kenmerken van tekstsoorten. Ze kunnen zich voorbereiden op spreek- en 

gesprekssituaties. Ze kunnen gebruik maken van non-verbale communicatiemiddelen en 

herkennen deze.  

Leesvaardigheid:   

De leerlingen kennen en herkennen specifieke kenmerken van een aantal tekstsoorten. 

Ze kennen de functies van beeld en opmaak van een tekst en weten hoe een tekst 

gestructureerd kan zijn met behulp van alinea’s, tussenkoppen en door middel van een 

indeling in leiding, middenstuk en slot. Leerlingen kunnen globaal lezen, zoekend lezen 

en studerend lezen. Ze kunnen een aantal typen informatie aanwijzen, bijv. Feiten en 

meningen, tegenstellingen, middel-doel en oorzaak-gevolg-relaties.  

Schrijfvaardigheid:   

De leerlingen kunnen zich voorbereiden op een schrijftaak. Ze kunnen teksten schrijven 

met een bepaald doel en deze functioneel en verzorgd vormgeven. Zij kunnen zich 

houden aan regels en afspraken met betrekking tot spelling en interpunctie. Zij kunnen 

de tekstkritisch bezien en verbeteren.  

Fictie:   

De leerlingen kennen specifieke kenmerken van een aantal fictiegenres. Ze kunnen 

beargumenteerd een fictiewerk kiezen en zowel mondeling als schriftelijk een 

persoonlijke reactie geven en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. Taal en 

cultuur: leerlingen hebben inzicht in variatie en veranderingen in taal naar tijd en plaats. 

Ze hebben inzicht in de waarde, de betrouwbaarheid en de invloed van informatie die 

door de massamedia wordt verspreid.  

  

 

 

 



 

 

 

Engels  

 

Pedagogische achtergronden en doelen 

Verdieping van grammatica hoort bij de verbreding en ontwikkeling in de taal. 

Grammatica biedt structuur en handvatten. De vier vaardigheden worden telkens 

getraind en herhaald om zo inslijpen van de taal te bewerkstelligen.  De spreekwoorden 

zijn een middel om klassikaal de uitspraak te oefenen en vormen een aankooppunt om 

typische Engelse denkwijzen, historie of gewoontes te bespreken. Het lezen van de 

boekjes dient als middel om nog onder begeleiding een langere tekst te lezen en te 

begrijpen. Dit is een belangrijke opmaat voor het zelfstandig lezen in latere jaren. Het 

doen van creatieve opdrachten heeft vaak al een feestelijke sfeer en sluit zo aan op de 

viering van de jaarfeesten.  

 

Inhoud van de lessen  

Opbouw van idioom, elke week woorden leren.  

Dit jaar wordt er ingegaan op het skelet van de taal: de grammatica. Vooral 

onregelmatige werkwoorden, voltooide tijd, hulpwerkwoorden, verschil some & any 

komen aan bod.  Het hele jaar door werken we aan de vier vaardigheden.   

Leerlingen houden een individuele spreekbeurt over een house-kitchen-garden 

onderwerp.   

In de tweede klas beginnen we elke les met het spreekwoord van de week, bekende 

Engelse spreekwoorden komen aan bod. Er worden gezamenlijk twee boekjes gelezen 

waarbij opdrachten gemaakt worden.  De jaarfeesten krijgen aandacht in de vorm van 

creatieve opdrachten.  

 

Een taal bestaat uit meerdere facetten, zinnen kunnen niet gevormd worden zonder 

kennis van grammatica en opbouw van de woordenschat.  De spreekwoorden dienen 

als uitspraakoefening en tevens vergroten zij de kennis van land en volk.   

De leerling is nu ver genoeg om individueel een kleine spreekbeurt te houden. Dit 

oefent de uitspraak, het voor de klas spreken, het zelfstandig voorbereiden en geeft de 

leerling de mogelijkheid om iets van zichzelf te laten zien.   

Door middel van creatieve opdrachten kunnen de leerlingen zichzelf laten zien en de 

kennis activeren.  

 

 

Duits  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  



 

 

Het proces van groepjesvorming zet verhevigd door: kleine groepjes, kliekjes gaan zich 

vormen, vaak rond een idool. Onzeker, eenzaam, emotioneel, oordelen. Afhankelijk van 

stemmingen: symptomen die het begin vormen van een opkomend zelfbewustzijn. In dit 

proces zoekt de tweede klasser voor zichzelf een plaats in de groep, hij begint zich als 

individu te voelen. In het handelen hoopt/wil de leerling nog dat hij gedekt wordt door 

de groep.  

Het waarnemen wordt scherper, preciezer, en is gevoel gebonden. De leerlingen 

hebben een uitgesproken rechtvaardigheidszin. Ze willen consequent handelen en 

behandeld worden.  

Ze komen tot oordeelskracht. Het redeneren wordt ondersteund door reproductieve 

kennis en vaardigheid: genoegen wordt beleefd aan een grotere kennis, meer rationeel 

inzicht, hogere vaardigheden. De wil richt zich op beginnen, maar moet nog geholpen 

worden bij doorzetten en afmaken. De leerling kan, in navolging van wat in de eerste 

klas is geleerd:  

1. De mogelijke angst overwinnen zich in een vreemde taal uit te drukken 2. Zich en zijn 

persoonlijke en directe omgeving en belevingswereld beschrijven  

Deelnemen aan eenvoudige gesprekken met leeftijdgenoten.  

Eenvoudige teksten (voor)lezen en begrijpelijk weergeven  

Korte, persoonsgebonden teksten schrijven of mondeling weergeven.  

 

Inhoud van de lessen  

In de tweede klas worden de basistaalvaardigheden verder ontwikkeld: luister- en 

spreekvaardigheid, lees- en schrijfvaardigheid. Deze bouwstenen vormen de 

uitgangspositie voor de verdere en toekomstige gespreksvaardigheid van de leerlingen. 

De grondslagen  van de grammatica bieden steun en structuur aan de verder te 

ontwikkelen taal. Tot de basisvorming en de Duitse taal in de tweede klas behoren de 

volgende elementen:  

Opbouw van een woordenschat gemunt op de directe en persoonlijke belevingswereld 

en omgeving van de leerlingen. Hier valt te denken aan zelfstandige naamwoorden en 

daaraan verbonden lidwoorden (bepaald en/of onbepaald), vraagwoorden, bijvoeglijke 

naamwoorden, zelfstandige en hulpwerkwoorden, getallen uitmondend in een 

basiswoordenschat voor de leerlingen.  

Verdere ontwikkeling van de basiskennis over de Duitse grammatica. Hierbij valt te 

denken aan de verandering of het verbuigen van zelfstandige/bijvoeglijke naam- en 

lidwoorden in verband met de naamvallen, het ontleden van zinnen en dit kunnen 

koppelen aan de vier naamvallen, het leren van voorzetsels  en dit kunnen koppelen aan 

de vier naamvallen, het vervoegen van regelmatige en onregelmatige (sterke en zwakke) 

werkwoorden in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord, enkelvoud 

en meervoud,  (persoonlijke) voornaamwoorden uitmondend in het vormen en 

begrijpen van eenvoudig gestructureerde zinnen door de leerlingen, het ontdekken van 

een goede zinsvolgorde, waarbij de plaats van de werkwoorden een  belangrijke rol 



 

 

speelt...grammatica is zowel in analytische als in synthetische vorm belangrijk. Grote 

gehelen en denkprincipes in de grammatica moet je in de tweede klas kunnen afronden 

(bijvoorbeeld het principe van de naamvallen wordt overzichtelijk en duidelijk). De 

details hiervan komen in de hogere klassen aan de orde. Verder is het belangrijk samen 

met de leerlingen deze grammaticale principes in regels te kunnen vatten, deze regels te  

laten leren en met bewustzijn te laten toepassen en ook  op dit vlak weer een begin 

naar de abstractie te maken.  

Doorgaan met het behandelen van de geografische kennis van Duitsland. Het verder 

leren kennen van gewoontes en kenmerkende situaties van Duitsland. Het behandelen 

van kenmerken en gewoontes in Zwitserland en Oostenrijk. Het leren kennen van 

globale geografische gegevens van Duitsland/Zwitserland en Oostenrijk. Het 

behandelen van basale spraakverschillen en accenten tussen regio’s en Duitstalige 

landen. Het maken van de onderverdeling van Duitsland in 13 ‘bundesländer’ en de 

hoofdsteden daarvan.  

Opbouw van de basiskennis over de bijzonderheden van de Duitse taal. Hier valt te 

denken aan fonetische en letterkundige details, uitmondend in een goede uitspraak 

tijdens het zelfstandig voorlezen, bij het mondeling en/of schriftelijk geven van 

antwoorden door de leerlingen.  

  

 

Frans  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De aan/afhankelijkheid van de leraar wordt minder, de groepsvorming die in klas 1 

begonnen is zet door, soms is er sprake van idolatrie. De leerling is onzeker, eenzaam, 

emotioneel in zijn oordeel, afhankelijk van stemmingen, op weg naar zelfbewustzijn 

(biografie). Het waarnemen wordt scherper en preciezer, de leerling heeft behoefte aan 

werkelijkheid en een grote interesse in de wereld waardoor hij zich omringd weet. De 

leerlingen heeft een honger naar (feiten)kennis en benadert deze met meer rationeel 

inzicht. De wil richt zich op beginnen, maar moet nog geholpen worden om door te 

zetten en af te maken.   

  

Leerinhouden  

1.de communicatieve vaardigheden: gespreksvaardigheid (gv), spreekvaardigheid(sv), 

luistervaardigheid(lv), leesvaardigheid (lev), schrijfvaardigheid(schrv)  

2.de culturele component: kennis van landen en volkeren waar frans als voertaal 

gebruikt wordt.  

3.de taalkundige component: woordenschat, morfo-syntaxis, fonetiek  

4.leren leren  

  



 

 

Leerplandoelstellingen (niveau 2)  

1.deelnemen aan eenvoudige gesprekken(gv); eenvoudige vragen beantwoorden en/of 

iets vertellen(sv); eenvoudige gesproken informatie begrijpen (lv); de informatie uit 

eenvoudige, geschreven teksten begrijpen(lev); eenvoudige woorden, zinnen en teksten 

(op)schrijven (schrv)  

  

Kortom: de leerlingen verwerven de receptieve en productieve vaardigheden die hen 

toelaten op eenvoudige wijze te functioneren in een (beperkt) aantal  die relevant zijn 

voor hun belangstelling en leefwereld.  

  

In klas 2 ligt het accent op de productieve vaardigheden.  

 

Belangstelling voor/affiniteit met Franstalige regio’s in de wereld (taal, mensen, cultuur).  

Op de hoogte zijn van verschillen en gelijkenissen in omgangsvormen, leefgewoonten 

en taalgebruik. Het verwerven van een voor de leerlingen functionele 

basiswoordenschat; het verwerven van een voor de leerlingen functionele 

(basis)grammatica; vertrouwd raken met de meest essentiële Franse morfologische 

vormen en gebruiksregels; iets kunnen opzoeken in een beknopt grammaticaal 

overzicht en/ of woordenboek; bekend raken met de fonetische eigenaardigheden van 

de Franse taal (uitspraak, ritme, intonatie)  

Leren reflecteren over eigen werkwijze en de behaalde resultaten; ontwikkelen van 

leerstrategieën; inzicht verkrijgen in taalleerproces; medeverantwoordelijkheid 

ontwikkelen voor eigen leerproces. 

  

 

Wiskunde  

  

Inhoud van de lessen  

Er wordt gewerkt met de methode ‘netwerk’ deel twee havo/vwo.  

De nadruk op de algebra. Daarnaast rekenen we met negatieve getallen en variabelen. 

We onderzoeken het lineaire verband en oefenen met lineaire vergelijkingen in de 

betekenis van het snijpunt  van twee lijnen.  We oefenen met de stelling van 

Pythagoras en sluiten af met kwadratische verbanden.  

  

 

  

   



 

 

Lichamelijke opvoeding  

  

Inhoud van de lessen  

  

Terugslagspelen  

Volleybal  

Kunnen uitvoeren van de basistechnieken  

Onder druk kunnen spelen, samenspelend zowel als aanvallend  

In oefenvorm (geen speldruk) technisch redelijk kunnen uitvoeren 

Onder druk op klein veld (3x3, 4x4) kunnen uitvoeren  

Ontwikkeling van benodigde basis motorische eigenschappen  

Kennen van de basisspelregels tot en met 4x4 spel       

Van “met” elkaar spelen naar “tegen” elkaar spelen  

Kunnen uitvoeren van oefenspelvormen (2x2 (1-1) en 3x3 (2-1)) en een begin maken 

met 4x4 (1-2-1)  

  

Badminton  

Zodanig beheersen van de basistechnieken uit de 7e klas dat deze in spelvorm kunnen 

worden toegepast.  

Kunnen uitvoeren van de basistechnieken  

Oefen(spel)vormen  

Forehand-net drop (fh-netdrop)  

Backhand-net drop (bh-netdrop)  

Short-service (ss.)  

In de spelvormen ontwikkelen van het terugspelen van de shuttle in het veld van de 

tegenstander, naar het spelen van de shuttle afhankelijk van de positie van de 

tegenstander.  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Terugslagspelen  

Denken: De leerling weet dat hij zijn medespelers nodig heeft om over te spelen en te 

scoren bij volleybal.  

Voelen: De leerling voelt zich enthousiast door uitdaging van het spel om de bal of 

shuttle niet op de grond te laten vallen.  

De leerling voelt duidelijk grenzen van het spel door scheiding van speelhelften door 

een net.  

Willen: De leerling heeft een plek waarvan hij/zij de wereld kan tegemoet treden.  

 

 

 



 

 

 

 

Slag- en loopspelen  

Denken: De leerling komt in aanraking met softbal met meer nieuwe tactieken binnen 

de regels van het softbalspel en de daarbij behorende spelsituaties.  

De leerling kent de nieuwe tactieken van het softbalspel en kan ze op de goede manier 

toepassen in het spel tot doel het beter honklopen, slaan en uitmaken.  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn en op welk moment binnen het 

softbalspel. De leerling voelt aan in welke positie hij/ zij het best tot zijn recht komt 

binnen het spel en kan dit voor anderen ook bepalen.  

De leerling voelt aan waar hij/zij heen moet slaan op een goed aangegooide bal.  

Willen: De leerling wil zorgen dat iedereen binnen komt zonder uit te gaan.  

De leerling wil de bal goed verwerken om  zoveel mogelijk acties te kunnen uitsluiten. 

De leerling wil anderen aansporen om samen tot een goede actie te komen.  

  

Doelspelen  

  

Denken: De leerling heeft meer begrip van de regels, deze worden herhaald en door 

specificering en uitbreiding ervan worden de regels duidelijker.  

De leerling krijgt meer inzicht in het tactische element van de doelspelen.  

De leerling kan een begin maken met het nadenken over tactische keuzes. Deze kunnen 

worden besproken en worden verbeterd.  

Voelen: De leerling ontwikkelt een fijner gevoel voor de spelkwaliteiten van  

klasgenoten, ook ten opzichte van zichzelf. De leerling kan hierdoor meer en 

makkelijker tactische keuzes in het doelspel begrijpen en uitvoeren. Hierdoor ontstaat 

steeds meer een taakverdeling binnen het doelspel.  

De leerling ontwikkelt, opnieuw, een intern gevoel van zijn lichaam. Voornamelijk het 

ontstaan van nieuwe krachten en het opnieuw controle voelen over de eigen 

coördinatie. Sommige technische vaardigheden komen hierdoor binnen bereik en 

kunnen worden uitgeprobeerd. De technieken, vooral de fijne, blijven vaak wat lastig.   

Willen: De leerling heeft een steeds groter wordende eigen wil m.b.t. De onderwerpen 

die worden behandeld in de lessen. De regels van een doelspel kanaliseren dit.  

De leerling krijgt tegelijkertijd steeds duidelijker wat hij/zij wel kan of minder kan. 

Hierdoor wordt vaker een ‘nee’ uitgesproken.  

De leerling weet welke vaardigheden veel moeite vragen. Deze vaardigheden nu nog 

meer wilskracht om uit te voeren. Bij doelspelen zorgt dit voor een soepele 

samenwerking of een stilvallende en stokkende samenwerking.  

  

Atletiek  

  

Denken: De leerling leert zelf prestaties op te meten van medeleerlingen.  



 

 

 

 

De leerling weet hoe de basistechnieken van de aangeboden onderdelen dienen te 

worden uitgevoerd en kan dit ook verwoorden.  

De leerling wordt zich bewuster van de veiligheidsnormen rondom de voornamelijk de 

werponderdelen, maar ook van de eigen veiligheid bij het uitvoeren van de oefeningen.  

Voelen: De leerling voelt de ervaring van het verleggen van de eigen grenzen en de 

moeite die daarvoor gedaan moet worden.  

Willen: De leerling wordt geconfronteerd met de ervaringen uit het eerste leerjaar en 

voelt de sterke drang zich te verbeteren, maar tegelijkertijd kan de fysieke groei hierin 

een (grote) belemmering zijn.  

  

Turnen  

Denken: De leerling weet dat hij zijn klasgenoten nodig heeft om bepaalde onderdelen 

goed aan te leren.  De leerlingen weet hoe de bewegingsvormen er uit moeten zien en 

kan hier dit naar zijn eigen bewegen vertalen.  

De leerling wordt zich meer bewust van de veiligheidsregels binnen het turnen en kan 

hierbij zijn klasgenoot ondersteunen.  

Voelen: De leerling voelt dat hij bij turnen zijn eigen grenzen moet verleggen en wat hij 

moet doen om tot een bepaald einddoel te komen.   

De leerling voelt aan waar zijn mogelijkheden binnen zijn eigen kunnen liggen.  

Willen: De leerling wil zichzelf verbeteren en meten, om het gewenste niveau en het 

niveau van zijn klasgenoten te halen.   

  

Zelfverdediging  

Denken: De leerling komt in aanraking met een  zelfverdediging vorm, de technieken en 

de regels. De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van een zelfverdediging 

vorm.  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn om zijn tegenstander uit/onder 

controle te brengen. De leerling voelt aan waar zijn/ haar kwaliteiten liggen binnen de 

zelfverdediging vorm. De leerling voelt aan wanneer hij/zij de ander pijn doet.  

Willen: De leerling wil zijn/ haar tegenstander onder controle brengen.  

De leerling wil de technieken van de zelfverdediging vorm gebruiken die worden 

aangeleerd. De leerling wil dit in een wedstrijdvorm doen.



 

 

 

                                                                   

Ambachtelijke en kunstvakken klas 2 

Euritmie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Opbouw vanuit vier vierkanten en drie cirkels en rechte lijnen.   

De vormen in de ruimte waarnemen, herkennen en bewegen. Per groep lopen (vorm), 

daarna  samen bewegen (verschillend tempo doen ontstaan). Elkaar helpen en  aan 

elkaar uit laten leggen.  Vorm oefenen. Vorm om kunnen zetten als tekening op het 

bord. Zelf optekenen.   

Door samenwerking worden verschillen opgevangen en aan elkaar geleerd wat er nog 

ontbreekt. Van inzicht, naar doen, naar vakinhoudelijke samenhangen van de lessen 

zien en optekenen.   

Gedicht: zelfstandig, in kleine groepjes, worden gebaren gezocht voor de 

hoofdwoorden van het gedicht, leerlingen laten het zien en leren het aan elkaar.  

Vorm wordt geleerd en samen met gebaren ingestudeerd.   

Medeklinkervorm: door een vorm per medeklinker te maken op basis van het gebaar en 

de dynamiek van  deze medeklinker.  Kleine groepjes leveren materiaal voor het geheel. 

Het groepje moet gezamenlijk met een vorm komen, er wordt geoefend in 

samenwerken, zelfstandig werken en initiatief tonen.   

De intervallen worden in beweging verkend door de ruimte tussen de tonen te 

beluisteren, te herkennen en vorm en gebaar daarin te bewegen. Klassikaal en 

individuele beurten.  Het naar binnen gaan [mineur] en naar buiten gaan [majeur] wordt 

herkend door luisteroefeningen, en in vorm, gebaar en intentie bewogen. Op deze 

principes worden vormen gemaakt en verschillend bewogen. Luisteren, herkennen, 

omzetten in vormen. 

Inhoud van de lessen  

Vierhoekverschuiving    

Gedicht of stille medeklinkervorm   

Intervallen in vorm, gebaar en samenhang met het skelet   

Majeur/mineur   

    

       

 

 

 

 



 

 

Muziek: klassikaal zang en koorzang  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 2e klasser heeft behoefte aan houvast: de periode muziektheorie, maar ook het 

kunnen beleven en begrijpen van de harmonie en de maat via gitaar en djembé geeft 

aarde en houvast. Het spiegelen aan een ander en aan zijn of haar lotsontwikkelingen 

versterkt het ik-gevoel van een tweede klasser. Daarom is het zingen en begrijpen van 

bijvoorbeeld negrospirituals een goede impuls voor de ontwikkeling.   

De muziek en haar lading/achtergrond kan werken als herkenning voor de eigen 

zoektocht naar identiteit. Niet alleen het zingen, maar ook de instrumentele beleving en 

uitoefening van muziek komt aan bod. Hierin is meer houvast te vinden en het helpt om 

de wil te beheersen. Vooral bij het djembé spelen komt dit bijzonder tot zijn recht.   

In het vak muziek nemen we de muziekgeschiedenis als leidraad voor het leerplan. De 

stappen die de mens in de loop van de geschiedenis heeft gezet in zijn harmonische en 

metrische bewustzijn laten we de kinderen doormaken. In deze muziekgeschiedenis zijn 

we nu echt aangekomen in het harmonisch kunnen beleven van de trappen i, iv, v, i. 

Ook de maat geeft het ritme een stevige aarde. Het skelet van de muziek, de 

ruggengraat, de zekerheid wordt gezocht. De 2e klasser beleeft een grote innerlijke 

turbulentie en zoekt naar houvast. Feiten geven houvast. Het zoeken naar “de 

waarheid”, het voelen van eenzaamheid en de ontwikkeling van een eigen individualiteit 

zijn thema’s die horen bij een tweede klas. Hierdoor komt ook een fijnzinnig 

waarnemen van andermans biografie en lotsontwikkeling tot bloei. Het astraallichaam 

komt vrij en het vermogen tot oordelen groeit. Ook wordt er gezocht naar een controle 

over de wil en de eigen lijfelijkheid. De wil wordt ook individueler en onwil ontstaat. 

Waar de 1e klasser nog onbelast lijkt te zijn, lijkt de tweede klasser gebukt te gaan 

onder zijn eigen schaduw. De kinderen worden ingedeeld in stemgroepen (satb). De 

verdere ontplooiing van de zangstem wordt verzorgd door aan te sluiten bij de muzikale 

vermogens en de leefwereld van de kinderen. Drie- en vierstemmige liederen uit de 

klassieke wereld en uit de volkscultuur worden gezongen. Ook het zingen in ensembles 

en als solist komt naar voren. (Balkan liederen, Afrikaanse liederen, negrospirituals, 

vroeg klassieke werken en hier en daar een passend lied uit de popcultuur)  

  

Djembé:  

In negen lessen maken de kinderen kennis met de djembé. Ze maken kennis met de 

achtergronden van de Afrikaanse muziek. Ze leren de belangrijkste slagen en een aantal 

ritmes. Ze oefenen de tweedelige en driedelige maatsoort door elkaar en ze leren 

improviseren op de djembé. Deze lessenserie wordt afgesloten door een 

groepsopdracht waarin de kinderen de aangeleerde ritmes moeten verwerken.  

Gitaar:  

 

 



 

 

In negen lessen leren de kinderen een aantal akkoorden (e, em, a, am, d, dm, c, g en gm 

komen aan bod) op de gitaar en leren zichzelf en anderen te begeleiden. Differentiatie is 

mogelijk in het kiezen tussen de verschillende liedjes die geoefend kunnen worden. De 

trappen i, iv en v worden bewust gemaakt door het blues schema. Ze leren de namen 

van de verschillende snaren en hoe ze een melodie moeten spelen op de gitaar.  

Solozang wordt gestimuleerd. Deze lessen worden afgesloten door een presentatie aan 

de groep.  

 

Tekenen   

  

Beeldend tweedimensionaal  

Perspectief, spiegeling en licht-schaduw  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Om diepte in je tekeningen te krijgen moet je de wetten van perspectief goed begrijpen 

voor je ze kan toepassen. Leerlingen hebben behoefte aan concrete informatie; de 

wetmatigheden. En daarna de gevoelsmatige kant van het vrij kunnen bewegen en 

begrijpen in een gegeven kader. Met de puberteit krijgt de leerling meer gevoel voor 

het begrijpen van die wetten. De honger naar exacte kennis, vorm maar ook de 

interesse voor de wereld (het ruimtelijk zien, een futuristische stad ontwerpen) dragen 

hieraan bij.  

De leerling worstelt met lijnen die in perspectief naar de verdwijnpunten moeten lopen. 

Als hij/zij dan ineens een ruimtelijk voorwerp ziet verschijnen is er een aha ha effect: 'ja, 

ik kan het'! Dit versterkt het zelfvertrouwen. De wilskant wordt geprikkeld en hierdoor 

gesterkt.   

 

Inhoud van de lessen  

Inzicht in de wetten van het perspectief en de werking van licht en schaduw.  

Ontwikkeling van een exacte tekentechniek en creatief omgaan met een streng 

gegeven. Verschillende onderwerpen komen aanbod: het tekenen van een bomenrij 

langs een vaart (eenpuntsperspectief), reflectie op het water, huizen & de futuristische 

stad (tweepuntsperspectief), landschappen (atmosferisch perspectief), stillevens, 

vuurtorenellipsen, buiten tekenen (twee- of meerpuntsperspectief). Zo leren de 

leerlingen de wetten van perspectief toe te passen. De leerlingen leren met zowel 

eigen- als slagschaduw ruimtelijkheid te verkrijgen, netjes werken maar ook hun 

fantasie te gebruiken bij de uitwerking van de tekeningen.  

   

 

 

Technieken/vaardigheden:  



 

 

Het exact leren omgaan met schetspotlood en liniaal, arceren met schets-, kleur- of 

zwarte lyrapotloden en houtskool.  

 

  

Houtbewerken  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leeftijdsfase van 14 jaar heeft behoefte aan het begrijpen en aangrijpen van 

concrete  zaken. Zij zijn nu het meest ’materialist’. Omgaan en beheersing van 

meetbare, tastbare, exacte technieken waarbij concentratie vereist wordt, blijken zeer 

positief te werken. Het beheersen van een (niet gevaarlijke) overzichtelijke machine 

doen ze uitermate graag. Doel concreet: het zelfstandig kunnen werken aan een 

zelfgekozen werkstuk op de draaibank. Alles wat geleerd wordt, moet gedaan, 

toegepast worden.  

Denkleven:   

Een onbestemde voorstelling(lampvoet) steeds verder concretiseren.  

Het oefenen van de voorstelling d.m.v. Schets en daarna tekening.  

Het oefenen van de waarneming bij het schaven (niet te dun, mooi rond).  

Het herkennen van begrippen zoals haaks en recht. Is de balk haaks en recht? Is de 

cirkel rond? Het leren meten en centreren, grotendeels op het oog.  

Bij het maken van een lampvoet worden enkele basisbegrippen van elektriciteit 

uitgelegd en toegepast.  

Gevoelsleven:   

Het gevoel voor schoonheid en functie/doelmatigheid wordt beoefend in het vinden 

van de ‘juiste’ vorm. Een kandelaar bv. Moet onder breder zijn dan boven. Het gevoel 

voor esthetiek wordt ontwikkeld door het zorgvuldig afwerken van het werkstuk.  

Het beheersen van de machine geeft een gezond gevoel van macht.  

Het gevoel van bevrediging en enthousiasme ontstaat wanneer het ‘gelukt’ is. Iets 

‘nieuws scheppen wat geheel individueel is, geeft een bevrijdend gevoel. Dit gevoel is 

groter naarmate de weg moeizamer was.  

Wilsleven:   

De leerlingen op deze leeftijd hebben duidelijk meer kracht. Deze wordt zinvol gemeten 

door (zwaar) fysiek werk met de reischaaf. De wil en het doorzettingsvermogen worden 

hierbij aangesproken. Bij het houtdraaien wordt de beheersing van de (fijne) motoriek 

aangesproken. Bij het aanzetten van de beitel in het snel draaiende hout moet 

schroom/angst overwonnen worden. Het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Een 

evenwicht in kracht moet gezocht worden.  

 

Inhoud van de lessen  



 

 

Het draaien van een houten gebruiksvoorwerp:  kandelaar, lampvoet, beeldhouwhamer, 

deegroller of schaaltje met behulp van o.a. De reischaaf, de Stanley schaaf en de 

houtdraaibank. 

In de klas is er aan het eind van de lessenserie een individuele presentatie van het werk.  

Knelpunten en hoogtepunten worden genoemd. Alsmede vormgeving, afwerking en het 

omgaan met tijd. Het werk van elkaar wordt waargenomen.  

  

Het werk wordt mee naar huis genomen en soms levenslang bewaard of gebruikt!  

  

   



 

 

  

Textiele werkvormen  

  

Naaimachinetechnieken  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

Om de machine goed te kunnen besturen moet je hem begrijpen.  

Met de puberteit krijgt de leerling meer gevoel voor het begrijpen van de werking van 

de (naai)machine. De ritmische beweging van de voet (wil) en de hand (voelen) en de 

oplettendheid (denken) worden intensief geoefend bij het werken achter de machine. 

Het maken van een technisch lastig werkstuk vraagt de aandacht van de leerling. Bij de 

tas moeten de hoeken echte hoeken worden en de rechte kanten, echt recht. Het 

resultaat laat zien waartoe de leerling in staat blijkt te zijn; de beginnende onzekerheid 

wordt verzacht.  

 

De leerlingen leren de naaimachine hanteren. Aan de hand van een basispatroon wordt 

een werkstuk, (tas/kussen etc.) Gemaakt. Hierin worden verschillende technieken 

toegepast. Het geheel wordt aan het einde verfraaid met versieringen.  

  

Technieken/vaardigheden:  

Leren van de stiksteek en de zigzagsteek, rechte en ronde lijnen stikken, afwerken, aan- 

en afhechten stof leggen, tekenen, knippen, het technisch juist in elkaar zetten van een 

werkstuk, werkvolgorde, omgang met materialen, juist gebruik van gereedschappen, 

versieren, afwerken.   

Wanneer het de leerling lukt op de patroonlijn van de stof te stikken ontstaat er een 

euforisch gevoel. De leerling voelt zich gesterkt door zijn eigen kunnen. Wanneer de 

tafel vol ligt met mooie stoffen om te kiezen voor het maken van de tas kunnen ze er 

bijna niet van af blijven. De kasten met stof gaan open, er mag gekozen worden. 

Geïnspireerd door de stof wil de leerling de tas in elkaar gaan zetten. De leerling die 

snel is en de tas snel in elkaar heeft gezet heeft nog tijd na een uitgebreide versiering 

zelfstandig een klein werkstukje te maken. De leerling die wat meer tijd nodig heeft 

krijgt zijn tas dan ook nog af. Bij elke stap is er een zichtbaar voorbeeld en een uitleg. 

De snellere leerling krijgt de taak de zwakkere leerling extra te helpen. Beiden komen 

zo tot hun recht.  

  

 

 

 

 

  



 

 

Metaalbewerken  

  

Koperbewerking  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Ambachten aanleren als bijdrage tot meer inzicht in het menselijk handelen.  

Basiskennis verwerven van metaalbewerking: koper drijven vanuit een kunstzinnige 

invalshoek. Ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, vormkracht en gerichte aanwending van 

de eigen wilskracht en energie. Het metaal koper en de ‘open schaalvorming’ dragen bij 

aan sociale ontwikkeling.  

  

Creativiteit omvormen tot kunstzinnigheid  

Door uit te gaan van waarneming, inleving en de eigenheid van context en materialen  

Door het pendelen tussen waarnemen en handelen bij het kunstzinnig proces;  

Zoeken een evenwicht tussen het kunstzinnige en het technische.  

De nadruk wordt gelegd op het werken aan ‘open schaalvormen’ die een spiegel 

vormen voor de ziele ontwikkeling van de beginnende puberteit. Hierbij leert de leerling 

zich in te zetten vanuit het wilsgebied en niet vanuit kracht. Ontwikkeling van 

beheersing, nauwkeurigheid, vormkracht, afstand nemen, waarnemen en een goede 

werkhouding. In het werkproces leren ze naar zichzelf te kijken en indien nodig 

correcties in te lassen.  

 

De eigenschappen van koper kennen en aanwenden in de bewerking.  

Het stuiken van koper beheersen.  

De basis is het drijven van een ronde kom. Eventueel kan ook:  

Een ovale schaal,  

Een ronde schaal met hoekige indeling,  

Een vrije oefening,  

Verder ook het solderen van kleine voorwerpen.  

Technieken toepassen in andere metalen, zink en messing.  

  

De ronde kom,  

Kennismaking met materieel.  

Drijven van de plaat in spiraal van buiten naar binnen.  

Herhalen van de bewerkingen: tot hard en onbeweeglijk worden van koper.  

Uitgloeien van het koper.  

Verder uitdiepen van rand naar midden in spiraal tot de gewenste diepte is bereikt.  

Planeren aanleren: hulpmaterieel en planeerhamers leren gebruiken.  

Bodem vormen.  

Rand recht maken en vijlen.  



 

 

Oppoetsen met koperpoets en naam aanbrengen.  

  

Eventuele bijkomende opgaven:  

De ronde schaal met veelhoekige indeling drijven van rand in rechte lijn naar midden.  

Het ovale schaaltje met versiering  

Drijven van twee halve cirkels met recht stuk tussenin.  

Eventueel versiering nadat de schaal de gewenste vorm heeft bereikt.  

  

 

Keukenpracticum  

  

Beginselen van de kookkunst  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Doel is om leerlingen plezier te laten beleven aan koken.  

Maaltijden bereiden is een primaire bezigheid van de mens, hoewel er steeds meer 

kant-en-klaarmaaltijden voorhanden zijn.  Een 2e klasser kan de waarde beleven van zelf 

de ingrediënten in handen hebben en van daaruit een maaltijd bereiden of anderszins. 

Ook het zelf ontdekken dat het niet moeilijk is om zelf een gezonde, lekkere maaltijd 

klaar te maken, behoort tot de leerdoelen.  

 

Inhoud van de lessen  

Leerlingen leren de basishandelingen van het koken; wat varieert van eenvoudige 

maaltijden tot het bakken van koekjes, muffins, appelflappen e.d.  

We werken een vast schema van recepten af en proberen ook wat variatie te geven aan 

de maaltijden zoals het draaien van verse pasta met een verse tomatensaus, een Thaise 

curry of een Marokkaanse couscous.  

Als een van de leerlingen een recept heeft, proberen we dat ook wel eens uit.  

In de eerste les houden we ons bezig met de theorie; hygiëne in de keuken, hoe je met 

keukengerei om moet gaan, snijdtechnieken e.d.  

Ook schrijven de leerlingen een stukje over hun ervaringen met eten: goede en slechte 

herinneringen, recepten ze graag zouden willen maken en lekker vinden.  

Basisbegrippen worden behandeld: wat is blancheren, pocheren, iets au bain-marie 

verwarmen, hoe fruit je een ui, etc.   

 

  



 

 

Toneel  

  

Typetjes, improvisatie, maskers en clownerie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leraar werkt minder vanuit de nabootsing, maar spoort de leerlingen aan langer 

zelfstandig te werken. Hij/zij staat garant voor een veilige leeromgeving waarbinnen 

leerlingen van elkaar kunnen leren. Vormen en wetten die op de toneelvloer gelden, 

geven de leerlingen houvast om zichzelf steeds meer als individu te presenteren. Er 

wordt structuur aangebracht in de opbouw van zowel improvisaties als scènes als 

bestaande teksten. Naar aanleiding van een icoon (popidolen, sportmensen, mensen uit 

de geschiedenis etc.) Wordt een begin gemaakt met het maken van een personage. De 

techniek van de nabootsing wordt benoemd.  

  

Spelen vanuit de onbevangenheid van de kindertijd: 5-jarige met dierbaar voorwerp en 

in conflict. Een eenvoudige scène met een bestaande tekst uit de alledaagse 

werkelijkheid wordt uitgewerkt. Vorm: vanuit verschillende decors die de leerlingen zelf 

een andere betekenis geven. Doordat de leerlingen met elkaar de ruimte en het ritme 

van een scène ontdekken op de speelvloer, kunnen ze zichzelf herkennen in elkaar en 

soms ook juist onderscheiden. Veel oefeningen gebeuren met de hele groep onder 

leiding van de leraar. Zo wordt vertrouwen opgebouwd en de creativiteit kan gaan 

stromen. Er wordt een grote afwisseling geboden en de leerlingen ondergaan een 

veelheid aan verschillende oefeningen en spelsituaties.  De leraar begint elke les met 

een warming up, waarbij de leerlingen de leraar volgen. Een aantal oefeningen worden 

nagedaan. De oefeningen worden gegeven vanuit een praktische benadering. De 

leerlingen onderzoeken hoe een ruimte verbeeld kan worden (bijv. Een reis door de 

ruimte, een ontdekkingsreiziger, het vijfkoppige monster), waardoor hun 

nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang gestimuleerd blijven.   

 

Inhoud van de lessen  

De lege ruimte  

De leerlingen kunnen in een lege ruimte (geen decor) de volgende elementen 

verbeelden: De alledaagse werkelijkheid: bos, vlakte, de zee. De fantasie: verschillende 

voertuigen (vliegtuig, trein parachute (vertellen en spelen met en in de groep) op een 

technische manier. Theatrale oplossingen worden gezocht om de werkelijkheid na te 

bootsen. Dit heeft een grammaticaal karakter. Personages: verschillende karakters 

worden verbeeld door een fysieke benadering en  inleving (idolen, bekende personen 

bv. Ouders en leraren worden getypeerd en  uitvergroot in spel). Poëzie, muziek en 

schilderkunst worden ingezet om de leerlingen te inspireren en de  verschillen in 

dynamiek te leren ontdekken die zij later kunnen toepassen in hun spel. De ruimte en 



 

 

het ritme van een scène ontdekken op de speelvloer. De leerlingen kunnen zelfstandig 

een scène maken in een groepje. De structuur van een plot herkennen en deze 

omzetten in beelden (improvisatie).  

De leerlingen kunnen /durven zich spontaan te presenteren voor een groep.  

De verantwoordelijkheid van de enkeling ten opzichte van de groep wordt zichtbaar 

gemaakt. De wederzijdse afhankelijkheid in de scène wordt aangeleerd.  

De rol van het publiek krijgt gestalte, de focus van de scène wordt bepaald.  

De fantasie wordt ingekaderd binnen de theatrale wetten van ruimte en tijd.  

Leerlingen moeten in staat zijn op het eigen werk te reflecteren.  

Leerlingen worden uitgenodigd om de theatrale ruimte in te nemen en te exploreren.  



 

 

Overzicht klas 3                      

 

Perioden  Aantal 

weken  

  

Thema  

Vakken      

Nederlands 1                4  Humor en spanning  

Nederlands 2              3  Verlichting en romantiek   

Geschiedenis  3  Verlichting en revolutie  

Kunstgeschiedenis      4  Oudheid tot renaissance  

Aardrijkskunde                   3  Geologie  

Economie                    3  Bedrijfseconomie  

Wiskunde 1                   3  Cirkelmeetkunde  

Wiskunde  2                  3  Algebra: combinatoriek  

Biologie                        3  De menselijke zintuigen  

Natuurkunde                3  Warmte  

Scheikunde                  3  Koolstof/ zoutprocessen  

Inhaalweek  0,5    

 

  

Vaklessen  Aantal lesuren per 

week  

  

  

Nederlands  2    

Engels  3    

Duits  3    

Frans  3    

Wiskunde  3    

Lichamelijke opvoeding  2    

Euritmie  2    

Klassikaal zang en 

koorzang  

2    

* tekenen   4  Het menselijk gelaat  

* houtbewerken  4  Maken van een houten beeld 

uit een ruw stamstok  

*textiele werkvormen   4  Maken van een kledingstuk  



 

 

* techniek/ metaal   4  Werken met 

gereedschapsstaal  

* drama   4  Typetjes toneelmatig 

verbeelden  

Klassenuren/ vensteruur  1    

  

* genoemde vakken worden gegeven in twee blokuren van telkens 90min.  

  

  

Projecten      

Stage  1 week Winkelstage  

     

   

  

Karakteristieken ontwikkeling  

  

De kindertijd is definitief voorbij. Het eigene van de persoonlijkheid komt tevoorschijn. 

De jongere gaat nu denkend de wereld doorgronden en zich er een eigen mening over 

vormen. Het vermogen tot redeneren wordt verder ontwikkeld. Er is echter veel 

onzekerheid en disbalans. Er gaat veel invloed uit van de groep. Het vermogen om echt 

de eigen positie te bepalen, eigen keuzes te maken en daaraan innerlijke zekerheid te 

ontlenen, vraagt nog om gerichte ontwikkeling. De leerstof biedt ondersteuning door 

een heldere en consequente richting te wijzen. Een ander kenmerk van deze 

leeftijdsfase is het leven in uitersten. In deze leeftijdsfase wordt in de leerstof humor 

ingezet als een ‘medicijn’ dat vele lessen doortrekt.   

  

De 3e klasser leeft in uitersten, het leven kent pieken en dalen. De eigen gevoelens 

worden als bijzonder ervaren. De leerling zoekt zijn eigen positie in de groep. Er is een 

neiging om in radicale oordelen te schieten, en er is een groot rechtvaardigheidsgevoel. 

In het denken kan de kennis langzamerhand geordend worden en kunnen complexere 

problemen opgelost worden. Er ontstaat oog voor alternatieven en keuzes en een drang 

om keuzes te maken, maar er is nog te weinig oordeelsvermogen en ervaring om die 

keuzes gefundeerd te maken. Er is een grote drang naar zelfstandigheid en naar het 

leren omgaan met sympathie en antipathie.   

  

Kernbegrippen zijn:  

  

Praktisch combinerend denken  

Kritisch/ ongenuanceerd  

Concreet  



 

 

Revolutie  

Zwart-wit tendensen in het gevoelsleven en denkleven  

Stemmingswisselingen  

Eenzaamheidsgevoel  

Behoefte aan navolging (idolen)  

 

Perioden klas 3 

Nederlands  

  

Periode: humor en spanning  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De periode humor en spanning sluit zeer goed aan bij deze leeftijd. De leerlingen leren 

relativeren. Ze leren dat je om mislukkingen kunt lachen en daarover kunt schrijven. 

Ook leren ze het gevoel nuanceren. Er zijn vele manieren om met de keerzijden van het 

leven om te gaan. Ze leren literaire stijlvormen hanteren, zodoende ontstaat 

beweeglijkheid in het denken en schrijven. Ze leren schijn en werkelijkheid, dat wat 

gezegd en dat wat bedoeld wordt van elkaar te onderscheiden.  

  

Inhoud van de lessen   

In deze periode wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende humoristische genres. 

Ook wordt het begrip spanning uitgediept. Aan de hand van voorbeelden krijgen 

leerlingen grip op de inhoud. Ook wordt er zelf veel geschreven. Ze lezen, luisteren en 

kijken naar humoristische fragmenten in verschillende genres. ‘wat vind ik leuk en 

waarom?’ is een van de vragen die de leerlingen in deze periode beantwoorden. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het fenomeen spanning. Hoe bouwt een 

schrijver spanning op? Welke instrumenten heeft hij/ zij?



 

 

 

Periode: verlichting romantiek  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Deze thema’s passen uitstekend bij de 3e klasser. Je merkt dat het onderscheid: denken 

en gevoel (verlichting en romantiek) voor hen een realiteit is. Ze stellen zich open voor 

het objectieve: het waarnemen en het denken en voor het subjectieve: de gevoelens en 

drijfveren van de ziel, de idealen en de fantasie. Door de uitersten de uitersten neer te 

zetten, komt het midden tevoorschijn. Door het behandelen van biografieën maakt de 

leraar duidelijk welke levensvragen mensen kunnen hebben en hoe mensen daar vorm 

aan geven. In de biografieën in de derde klas gaat het om mensen die de problemen in 

de wereld aangaan door hun verstand of hun gevoel te gebruiken.   

 

Inhoud van de lessen  

In deze periode wordt de Nederlandse literatuur uit de 18e en 19e eeuw behandeld.   

In de periode verlichting & romantiek leren de leerlingen de kwaliteiten van het denk- 

en gevoelsleven kennen en waarderen. Ze ontdekken welke invloed de ontwikkeling 

van het denken heeft gehad op de literatuur in de tijd van de verlichting. Ze lezen 

fragmenten uit verschillende literaire genres zoals het imaginaire reisverhaal of de 

briefroman. Ze stellen zich de vraag of de wijze lessen in de werken uit de verlichting 

vandaag de dag nog geldig zijn. Ze leren dat de romantiek veel meer inhoudt dan het 

woord romantisch doet vermoeden.  De leerlingen schrijven zelf romantische verhalen 

en gedichten en luisteren naar verhalen van grote namen uit de literatuurgeschiedenis, 

zoals het liefdesverhaal ‘saïdjah en adinda’ uit de max Havelaar van Multatuli.  De 

leerlingen gaan inzien dat de literatuur niet losstaat van de geschiedenis. In de periode 

verlichting en romantiek worden biografieën van belangrijke schrijvers besproken. 

Voorbeelden zijn: Betje Wolff en aagje deken, Justus van effen, Eduard Douwes Dekker 

en François Haver Schmidt.  

  

Geschiedenis  

  

Periode: verlichting en revolutie  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerling is na de meer praktisch gericht periode industriële revolutie toe aan diepere 

zaken. Hij/zij verkrijgt inzicht in hoe ideeën de wereld kunnen veranderen.  

 

 

 

 



 

 

 

Inhoud van de lessen  

Een belangrijk uitgangspunt is het aanbrengen van begrip voor historische causaliteit 

m.a.w. De oorzaken van historische processen en de gevolgen. Zo wordt ingegaan op 

de voorgeschiedenis van de verlichting.  

Renaissance met opkomende aandacht voor het leven op aarde. De mens komt centraal 

te staan en gaat vanuit nieuwsgierigheid op onderzoek uit en doet de ontwikkelingen. 

Die leiden tot een nieuwe houding alles eerst bewijzen in plaats van aannemen op 

gezag van een ander. Een steeds grotere groep gaat zich inzetten voor verlichting van 

de mensheid gebaseerd op rationalisme, het gevolg is van kritiek op traditioneel 

gegroeide instellingen. De trias politica wordt het ideaal van de staat. De kritiek van de 

verlichten leidt tot de Franse revolutie. Het ideaal van vrijheid en gelijkheid wordt 

kortstondig bewerkstelligd maar de overwinning van de beide standen roept ook 

onenigheid op. Er ontstaat strijd waardoor het ideaal uit beeld verdwijnt en Frankrijk en 

de dictatuur wordt onder napoleon.   

 

Periode: renaissance en vaderlandse geschiedenis  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Ook hier zien we het loslaten van de oude structuren die tot nu toe vanzelfsprekend 

waren voor de leerlingen. Leerlingen kunnen zich bewust worden van de mogelijkheden 

om zelfstandig te denken en dat je met het denken dingen kunt veranderen. Er komt 

een bewustwording van de individualiteit. Daarnaast ontstaat er bewustzijn en een 

duidelijk beeld dat het land waarin zij nu leven zijn oorsprong vindt in het verleden.   

  

Inhoud van de lessen  

Na de middeleeuwen ontwikkelt de mens zich tot een steeds zelfstandiger denkend 

individu. De vanzelfsprekende ordening die in de middeleeuwen aanwezig was, 

ondergaat een grote verandering. Aan het begin van de periode wordt er teruggeblikt 

op de middeleeuwen. Er wordt gekeken naar de veranderingen, bijvoorbeeld op het 

gebied van de kunst, geneeskunst, godsdienst en wetenschap. Behandeld kunnen 

worden: kruistochten en de islam, maarten Luther en bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. 

Dit vloeit over in het behandelen van de Nederlandse opstand en het ontstaan van 

Nederland in zijn huidige vorm.   

  

 

 

Kunstgeschiedenis  

  

Periode: oudheid tot renaissance  



 

 

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

“kunstgeschiedenis is een spiegel voor de mensheid”  

De vijftienjarige maakt kennis met de volwassenheid. De volwassen wereld, de cultuur, 

heeft haar ontwikkeling zichtbaar gemaakt in o.a. De kunsten. De beeldende kunst 

biedt een mooi podium om ontwikkelingen in de mensheid te benoemen en te beleven. 

Kunstgeschiedenis is in die zin een inwijding in de volwassenheid. Thema’s als vrijheid, 

waarheid, schoonheid, het goede en het kwade komen aan bod. In de verschillende 

biografische elementen kunnen de leerlingen hun eigen mens-zijn spiegelen.  

 

Inhoud van de lessen  

In twee periodes van 3 en 2 weken wordt de geschiedenis van de kunst behandeld in 

chronologische volgorde beginnende bij de oude Egyptenaren tot en met Rembrandt. 

Het accent ligt op de beeldende kunsten. De grote werken passeren de revue: 

piramides, tempels, Griekse en romeinse beeldhouwkunst en architectuur. De 

renaissance wordt meer aan de hand van schilderijen belicht. Meesters als Giotto, 

Massaccio, Botticelli en uit de late renaissance da Vinci en Michelangelo vormen de 

rode draad. De noordelijke renaissance wordt met de zuidelijke vergeleken. Jan van 

Eyck, Hugo van der Goes en Albrecht Durer passeren de revue. Rembrandt is in deze de 

vertegenwoordiging van de barok.  

  

 

  

Aardrijkskunde  

  

Periode: geologie  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen zijn in deze leeftijd in staat grotere verbanden te leggen en zaken te 

doorzien. De puberteit breekt in alle hevigheid los met alle uitbarstingen van dien. De 

leerlingen krijgen zicht op de wetmatigheden achter de uitbarstingen van de aarde. De 

leerlingen ervaren dat de aarde de basis is waarop het leven zich afspeelt.   

 

Inhoud van de lessen  

In deze periode komen de volgende zaken aan bod: het ontstaan en opbouw van de 

aarde, platen tektoniek, aardbevingen, vulkanisme, erosie en eventueel riviervormen en 

bodemvorming. Ook worden behandeld: stollingsgesteente, metamorfe gesteente en 

sedimentgesteente. Leerlingen leren over het ontstaan ervan en ze leren ze ook te 

herkennen. De leerlingen leren feiten maar ze leren ook afwegingen te maken tussen 

verschillende theorieën.   



 

 

  

Economie  

  

Periode: bedrijfseconomie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De derde klasser is opzoek naar nieuwe dingen en wil zo nieuwe ervaringen op doen. 

De handelingen van mensen in de buitenwereld kunnen daarin een belangrijk 

‘voorbeeld’ zijn. In de winkelstage komen zij met die buitenwereld in contact. Zij gaan 

een nieuwe werkelijkheid ontdekken; nu niet meer voor de toonbank, maar achter de 

toonbank. De biografieën van ‘de aartsvaders van het economisch leven’ kunnen 

‘voorbeeld’ werking hebben in het zoeken naar waarden en de eigen plaats in het 

geheel. ‘Waarden zoeken’ en toegevoegde waarde hebben een samenhang; wat is 

belangrijk?, welvaart, kwaliteit van leven?, waarom keurmerken?   

 

Inhoud van de lessen  

In deze periode staat het winkelbedrijf centraal en vormt mede een voorbereiding op de 

winkelstage van twee weken. Een centraal begrip en activiteit in het economisch leven, 

toegevoegde waarde, staat centraal. De toegevoegde waarde wordt door middel van de 

vier productiefactoren besproken en onderzocht. Niet alleen binnen bedrijfstakken, ook 

iedere schakel in een bedrijfskolom voegt waarde toe. In samenhang met ‘toegevoegde 

waarde’ worden begrippen als: kosten en kostprijs; arbeid en ondernemerschap 

(eenmanszaak); opbrengst en winst en concurrentie behandeld.  

Hoe komt een prijs tot stand?  

Waarom verschillen prijzen?  

Is opbrengst ‘winst’?  

Wat is het inkomen van de ondernemer?  

  

Wat kan de leerling op zijn stageplek verwachten?   

De stage wordt in deze periode ‘voor’ besproken en er wordt een marketingplan 

gemaakt.   

In vervolg op de biografieën in de tweede klas tijdens de periode worden hier ook 

andere grondleggers en ‘de aartsvaders van het economisch leven’ behandeld. 

Daarnaast worden directe economische verschijnselen en feiten die ons omringen 

onderzocht zoals leningen, aandelen, dividend, rente en lonen. Rekenvaardigheid wordt 

verder geoefend: rente, kortingen, teruggeven (hoofdrekenen), kostprijzen en, 

diagrammen worden getekend. Door staaf- en cirkeldiagrammen precies te tekenen 

wordt de wil getraind  

 

 



 

 

Wiskunde  

  

Periode cirkelmeetkunde  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De cirkel is het beeld van de absolute eenheid. De cirkel is een weerspiegeling van de 

diepe perfectie, eenheid, heelheid en goddelijke aard van de schepping en van ons zelf. 

Onbewust kan de in chaos verkerende puber door het bezig zijn met cirkels een 

eenheid als houvast beleven. Constructies hebben een helend aspect in zich. Juist in het 

tekenen van cirkels en aanverwante constructies kan schoonheid en eenheid beleefbaar 

worden. Ook wordt het ontluikende ik van de derde klasser in relatie gebracht met de 

wereld en de vormkrachten. In klas 3 is de uitdaging om zelfstandig stapsgewijze meer 

ingewikkelde en samengestelde constructies tot een goed einde te brengen. Daarin 

doet het dan weer een beroep op de derde klasser om precies en netjes te werken.  

  

Inhoud van de lessen  

Het getal pi: geschiedenis, benaderingen.  

De cirkel: kenmerken van de Griekse wiskunde, puntcirkel en lijnencirkel, omtrek en 

oppervlakte van de cirkel. Begrippen als diameter, kromming, koorde, middellijn, 

omtrekshoek enz. Zeer veel oefenen met figuren waarbij omtrek en oppervlakte moet 

worden berekend. Raaklijnconstructies. Bewijzen van stellingen (Thales, 

omtrekshoekstelling, vierkoordenstelling, binnen omtrekshoek en buitenomtrekshoek, 

de oppervlakteformule afleiden uit de omtrekformule) grote variëteit aan constructies.  

 

Het beeld ondersteunt de theorie. Je kunt “zien” of een bewijs of constructie klopt. Je 

kunt de leerlingen meenemen in het verhaal over dat geheimzinnige getal pi en hun 

verwondering wekken. Basisberekeningen moet iedereen onder de knie kunnen krijgen. 

In het oefenwerk is differentiatie mogelijk qua tempo en moeilijkheidsgraad. Bewijzen 

worden stapsgewijze opgebouwd. Reproductie is vaak toch een kwestie van leren  

En maakt zichtbaar of er echt begrip is ontstaan of dat een leerling alleen in het proces 

heeft kunnen meedenken en alleen een gevoel heeft gekregen voor de juistheid van het 

bewijs. Constructies doen een beroep op het lezen en zelfstandig verwerken van 

informatie en tevens op het precies hanteren van passer en geodriehoek.  

 

Periode combinatoriek  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Combinatoriek draagt bij aan het denken: ordenen, structuur ontdekken, van het 

concrete voorbeeld naar een algemene aanpak. Een derde klasser zit in de chaos zit en 

leert d.m.v. Deze periode dat chaos ook te ordenen valt. Met vallen en opstaan, leert 



 

 

hij/zij zijn/haar denkvermogen in te zetten en ontwikkelt zo vertrouwen in de eigen 

denkkracht. Het leggen van causale verbanden en het kunnen uitvoeren van een 

denkproces is voor een derde klasser nog een hele worsteling. De leerling is nog erg 

gericht op de uitkomst en minder op het proces dat naar die uitkomst toe leidt. De 

leerkracht zal dus ook nog veel moeten voor structureren en voor-denken, het 

nadenken is voor de meesten al moeilijk genoeg. Maar toch kan een derde klasser al 

meer denkstappen aan. Bij het irrationale getal wordt definitief de stap gezet in de 

wereld van de meer abstracte wiskunde. De wortel is meetkundig nog te koppelen aan 

de waarneming. Maar er wordt ook een beroep gedaan op het denken om een meer 

abstract getalbegrip te ontwikkelen.  

 

Inhoud van de lessen  

Onderwerpen uit de combinatoriek: permutaties, combinaties, boomdiagrammen, 

wegendiagrammen, wandelingen in een rooster, trekken met en zonder terugleggen  

Het getal 0, het decimale getal stelsel.  

Tweetallig stelsel drietallig stelsel enz., omrekeningen. Irrationale getallen: introductie 

van de wortel als een irrationaal getal, tekenen van de wortelspiraal, oefeningen met de 

stelling van Pythagoras en het tekenen van wortellengtes.   

  

Biologie  

  

Periode: de menselijke zintuigen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 3e klasser leeft in uitersten, het leven kent pieken en dalen. In het denken kan de 

kennis langzamerhand geordend worden en kunnen complexere problemen opgelost 

worden. Er ontstaat oog voor alternatieven en keuzes en een drang om keuzes te 

maken, maar er is nog te weinig oordeelsvermogen en ervaring om die keuzes te 

funderen. Er is een grote drang naar zelfstandigheid en naar het leren omgaan met  

 

 

sympathie en antipathie. Al deze processen staan in het teken van de vorming van een 

zielenhuid en daarmee de verovering van een onafhankelijke binnenwereld.   

  

Het vinden van een nieuwe objectieve toegang tot de wereld zoals die in de 3e klas is 

begonnen met het skelet zetten we in de 9e klas voort.  

In de woelige wereld van emotionele indrukken en oprispingen van allerlei aard bieden 

wij een houvast door de werking ven de zintuigen op een objectieve wijze te 

onderzoeken.  



 

 

Naast het objectieve vaststellen als wetenschappelijke activiteit, wordt het denken van 

eenvoudige oorzaakgevolg relaties hiermee geoefend.  

Van iedere wijze van waarnemen wordt de specifieke kwaliteit aangegeven om de 

mogelijkheid tot een spirituelere beleving open te houden en te oefenen.  

De huid als beeld van een grens en tegelijkertijd ontmoetingsmogelijkheid biedt 

voedende beelden om de leerling te helpen bij de vorming van zijn zielenhuid.  

Met de behandeling van het zenuwstelsel bieden we een verdere mogelijkheid tot het 

vinden van de lichamelijke basis voor het waarnemen en het bewegen.  

Met het behouden van de seksualiteit hopen wij bij te dragen aan het bespreekbaar 

maken van dit onderwerp en het ontmaskeren van beperkende voorstellingen op dit 

kwetsbare gebied.  

Het onderwerp drugs proberen wij objectief te beschouwen. Ook proberen we de 

behoefte van ervaringen op het spirituele gebied met dit onderwerp in relatie te 

brengen.  

 

Inhoud van de lessen  

Huid, zintuigen en zenuwstelsel, seksualiteit en drugs  

Bij deze leeftijdsfase past het dat de leerling zijn waarnemen en reageren, beleeft als 

iets wat van hem uit naar buiten treedt.   

Huid als afgrenzing en verbindingsorgaan; opbouw en functies en warmtewisselaar  

Het oog, oor en de evenwichtszin. Reuk, smaak, bewegingszintuigen; bij iedere zin 

zoeken naar de kwaliteit; experimentjes;   

Weg van prikkel naar impuls naar hersenen als voorwaarde voor gewaarwording  

Verschil zinzintuig; 12 zintuigen; 12 kwaliteiten van verbinding maken; zinnen kunnen 

door ander zintuig heen werken;   

Zenuwstelsel; onderdelen (plaats en functie), impulsbanen; reflex en bewuste reactie;   

Seksualiteit; plaats in biografie; relatie met intimiteit; belang van ja-nee kunnen zegen; 

homofilie als normaal verschijnsel, id. Masturbatie; belang van communicatie en seks 

wat vind je wel/niet lekker, voorbehoedsmiddelen, praktijk van abortus en 

alternatieven; soa’s;   

 

 

Soorten drugs; denk-, gevoel- en wil versterking, meditatie als reguliere weg tot 

bewustzijnsverruiming (concentratieoefening); drugs als substituut en zoethouder, 

sociale druk drugs  

 

Natuurkunde  

  

Periode: warmte en elektromagnetisme  

 



 

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de derde klas, maar vaak al eerder, breekt de puberteit in alle hevigheid los. De eigen 

voorkeuren en de eigen afkeuringen treden duidelijk op, veel leerlingen worden 

eigenwijs en eigenzinnig, kortom iets eigens van de persoonlijkheid komt tevoorschijn. 

Er is echter nog heel veel onzekerheid om die nieuwe eigenschappen in balans te 

houden. Er gaat nog veel invloed of macht uit van de "groep", oordelen van de naaste 

omgeving spelen nog een belangrijke rol. De mogelijkheid om echt de eigen positie en 

de eigen oordelen te gaan bepalen en zo innerlijke veiligheid te verkrijgen is echter 

aanwezig. Ook hier speelt het denken een belangrijke rol. Het is nu minder sterk aan de 

waarneming gebonden, het vermogen om werkelijk te abstraheren ontwaakt. Vanuit 

het concrete kan men abstracte redenering gaan opbouwen. Dit abstractere denken 

geeft de mogelijkheid om (nieuwe) verbanden te gaan ontdekken en zo - langzaamaan - 

voor de verschillende gebieden van het leven tot eigen oordelen te komen. Het gaat om 

vraagstukken en begrippen die in het concrete verankerd zijn en toch een abstracte 

denkkracht vragen. Deze kunnen de ontwikkeling van het denken van de derde klasseer 

ondersteunen.  

De derde klasser kijkt al met meer afstand naar een proef. Hij ontwikkelt een meer op 

oorzaak en gevolg gerichte blik en neemt de verschijnselen veel “kaler” waar. De 

proeven, waarnemingsreeksen, dienen dit oorzaak en gevolg karakter te hebben.   

  

Vakgerichte doelen zijn:  

Analyseren  

Door verbanden begrippen vormen  

Waarnemingsoordelen  

Rekenen  

Technische toepassingen leren kennen  

 

Inhoud van de lessen  

· Warmte  

· Temperatuur, thermometers, schalen (absolute nul)  

· Warmtetransport (cv, i. Leerlingenpracticum- warmtetransport)  

 

· Warmte-isolatie (thermosfles)   

· Faseovergangen (deeltjesmodel voor fasen, brandblusapparaat, koelkast, 

tijd/temperatuurgrafiek)  

· Soortelijke warmte ( ii. Leerlingenpracticum – opwarmen van vloeistoffen)  

· Formule voor warmte  

· Warmte en energie  

· Warmte en arbeid  

· Arbeid en vermogen ( iii. Leerlingenpracticum - trappen lopen, we meten je 

vermogen)  



 

 

· Elektromagnetisme  

· Soorten magneten (permanente magneten, magnetische influentie)  

· Elektromagneet (rechte stroomdraad, spoel, iv. Leerlingenpracticum)  

· Toepassingen van elektromagneten (de elektrische bel, het relais, de 

draaistoelmeter, de elektromotor)  

 

Scheikunde  

  

Periode: koolstof en zoutprocessen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Zie met name klas 2. De derde klasser heeft behoefte aan meer wetenschappelijke 

gezichtspunten en meer overzicht en inzicht in de te behandelen onderwerpen. Met 

name het destillatieproces, waarbij uit een – chaotisch- mengsel een scheiding van de 

bestanddelen plaatsvindt, kan vertrouwen geven in het denken ten opzichte van het 

nog chaotische gevoelsleven. De droge destillatie (smeulen) en de oxidatie zijn verwant 

aan de verbranding, maar zijn luiken naar geheel nieuwe stoffen als alcohol, ether en 

ester. De horizon wordt breder. Het naar aanleiding van de alcoholgisting ter sprake 

brengen van verslavingsproblemen, ook naar andere verslavingen, kan de jonge mens 

helpen zijn weg te vinden. De 3e klasser leeft in uitersten, het leven kent pieken en 

dalen. De eigen gevoelens worden als bijzonder ervaren. De leerling zoekt zijn eigen 

positie in de groep. Er is een neiging om in radicale oordelen te schieten, en er is een 

groot rechtvaardigheidsgevoel. In het denken kan de kennis langzamerhand geordend 

worden en kunnen complexere problemen opgelost worden. Er ontstaat oog voor 

alternatieven en keuzes en een drang om keuzes te maken, maar er is nog te weinig 

oordeelsvermogen en ervaring om die keuzes gefundeerd te maken. Er is een grote 

drang naar zelfstandigheid en naar het leren omgaan met sympathie en antipathie.  

Begrippen:  

Praktisch combinerend denken.  

Concreet  

Revolutie  

Zwart-wit tendensen/ gevoelens/ denken.  

Stemmingswisselingen.  

Eenzaamheidsgevoel.  

Behoefte aan navolging (idolen)  

Kritisch/ ongenuanceerd.  

  

Inhoud van de lessen  

Belangrijke, hoofdzakelijk organische stoffen en processen en hun techniek en de 

alledaagse toepassingen. De daarbij gewonnen wetmatigheden worden zonder 



 

 

formules verduidelijkt. Tegelijkertijd echter ook inzicht in ecologische en 

maatschappelijke betrekkingen.  

Mogelijke lesinhouden:  

· Verbranding en oxidatie processen. Reductie als omkering van oxidatie 

(verbranding)  

· Lucht   

· Organische chemie  

· suiker, zetmeel en cellulose  

· aantonen van de koolhydraten in de plant  samenstelling van hout.  

· papierfabricage  smeulen  

· houtskoolbereiding  

· inkoolproces  

· aardolievorming uit plantaardig en dierlijk, dus organische verbindingen.  

· Gistingsprocessen  

· gevaren van alcoholmisbruik/drugsproblematiek  

· Ethers  

· Esters en aromatische stoffen  

· verzeping 

 



 

  

Vaklessen klas 3  

Nederlands  

Alle niveaus  

 

Pedagogische achtergronden en doelen 

Argumenteren: we besteden weinig aandacht aan dit onderwerp, omdat leerlingen van 

deze leeftijd nog onvoldoende in staat zijn om te abstraheren. De leerlingen reageren 

nog vooral primair op bepaalde prikkels. Ze hebben nog onvoldoende innerlijke ruimte 

om bepaalde problemen te overdenken.  

Boekverslagen: door het maken van verslagen leren de leerlingen abstraheren. Ze 

maken zich los van het verhaal en gaan denken over wat ze gelezen hebben. Ook leren 

ze hun gevoelen s en gedachten te verwoorden. Ze betrekken dat wat ze vinden op 

voorbeelden uit het boek.  

Spelling: kennis uit de 2e wordt opgehaald en uitgebreid. We doen het in blokvorm, 

omdat er op deze manier overzicht en samenhang ontstaat. Aan spelling beleven 

leerlingen wetmatigheden. Iets is goed of fout. Dit geeft duidelijkheid.  

Schrijfvaardigheid: deze opdrachten zijn bedoeld om de leerlingen te leren om dat wat 

ze denken te verwoorden. Schrijven is een scheppende bezigheid. Door te schrijven 

neem je je plaats in de wereld. We merken aan derdeklassers dat de meesten dit graag 

doen. Ze beleven plezier aan het gebruiken van hun fantasie. Het zakelijke schrijven 

zorgt voor structuur. Het maakt duidelijk dat er bepaalde afspraken zijn waar iedere 

burger zich aan houdt. Het leren kennen van deze afspraken vergroot je mogelijkheden 

om zelf te participeren. De leerlingen ontdekken dat het denken zich kan uitbreiden.  

 Spreekvaardigheid: leerlingen vinden het prettig om zelf te kunnen praten in de les. 

Door voor te lezen ontwikkelen ze intonatie en dictie. Door het declameren van 

gedichten leren ze klanken goed te vormen. Klanken zijn de bouwstenen van onze taal. 

We merken dat leerlingen vaak slordig zijn in hun uitspraak. Het voordragen helpt hen 

hier aandacht aan te besteden. Het logisch opbouwen van een verhaal past goed bij 

deze leeftijdsfase waarin de leerling leert zijn denken door de wil te ordenen.  

Grammatica: we doen dit, omdat we merken dat veel leerlingen pas in de 9e klas het 

abstractieniveau hebben dat nodig is om foutloos te kunnen ontleden. Door het 

ontleden van hoofd- en bijzinnen leren ze hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. 

Ook `pakt’ het ze bij elkaar. Het geeft rust en overzicht. Grammatica is de ruggengraat 

van een taal. Deze structuur helemaal kennen, betekent ook helemaal mens worden. Je 

wordt mens tot in het meest stoffelijke dat we hebben, het skelet.  

Handschrift: het werken aan het handschrift is een wilsactiviteit die de hele 

schoolloopbaan belangrijk blijft.  

 

 



 

  

Woordenschat: omdat leerlingen uit zichzelf minder lezen is het belangrijk om de 

woordenschat ook op school uit te breiden. Zo werken de leerlingen aan hun 

taalvaardigheid.   

Verhalen: in de oude volksverhalen gaat het om de wereld van de verschijnselen of de 

keuzes die mensen hebben tussen goed en kwaad. Door het lezen van korte verhalen 

en het bespreken ervan krijgen de leerlingen vat op de verhaalanalyse. Ze leren om op 

enige afstand naar het verhaal te kijken. Een pril eigen oordeel ontstaat. Verhalen zelf 

schrijven prikkelt de fantasie en de verbeeldingskracht.   

In de klas wordt het doodstil. De leerlingen krijgen rode wangen en een dromerige blik 

in de ogen. Het laat ze ervaren dat in de geest alles mogelijk is en dat ze zelf de 

scheppers zijn van een bedachte realiteit. Hierdoor beleven de leerlingen iets van de 

macht van het woord en de bijzondere kwaliteit van de verbeeldingskracht. Het maakt 

ze gelukkig en zorgt voor een gevoel van vrijheid en mogelijkheden.   

 Leesvaardigheid: door het lezen bouwt een mens innerlijk een samenhangende wereld 

op. Dit is de wereld die de schrijver schetst. Het begrijpen van wat er geschreven staat, 

is een denkactiviteit. Als het begrip gecreëerd is, kan men dit met het gevoel verbinden 

en tot een eigen oordeel komen.   

In de literaire leesvaardigheid gaat het om de uitbreiding van het eigen zielenleven. 

Door je te verbinden met personages die op een bepaalde manier denken en handelen, 

wordt de eigen zielenwereld rijker. Er ontstaat begrip voor anderen.   

 

Inhoud van de lessen  

Argumenteren: in de 3e klas besteden we weinig aandacht aan dit onderwerp. Wel is 

argumenteren verweven in het maken van een boekverslag. In de negende wordt extra 

aandacht besteed aan het formuleren van je mening. Ze leren hun mening toe te spitsen 

en uit te breiden. Dit gebeurt als er gewerkt wordt met de reader zakelijk lezen.   

 Boekverslagen: in de 3e klas maken de leerlingen 4 boekverslagen. In dit jaar wordt de 

overgang gemaakt van jeugdliteratuur naar volwassenliteratuur. Deze overgang maken 

we halverwege het jaar. We hanteren twee boekenlijsten. Een lijst is specifiek voor klas 

3. In deze lijst staan jeugdboeken van niveau. Daarnaast gebruiken we een lijst met 

volwassenliteratuur. Deze is zeer uitgebreid en is bedoeld voor alle klassen vanaf de 

negende.  Omdat het gevaar groot is dat leerlingen hun verslagen van internet halen. 

Lijkt het ons goed om ze het verslag in de klas te laten schrijven. Wel mogen ze een 

samenvatting van internet halen. Daarnaast hebben we nog de discussie in de sectie of 

het niet beter is het lezen van volwassen boeken uit te stellen tot de 3e klas.  

Spelling: de eerste reader in de 3e gaat over spelling, interpunctie en woordenschat 

uitbreiding. Bijzondere aandacht besteden we aan de werkwoordspelling, omdat onze 

ervaring is dat leerlingen daar de meeste moeite mee hebben.   

Schrijfvaardigheid: in de schrijfvaardigheid maken we onderscheid tussen creatief - en 

zakelijk schrijven. Creatief schrijven wordt in dit jaar graag door leerlingen gedaan. We 



 

  

maken gebruik van een reader waarin aan beide aandacht wordt besteed. Ook maken 

ze een tijdschrift voor jeugdliteratuur.  

In de periodes maken ze schrijfopdrachten die gekoppeld zijn aan de stof. De leraar is 

vrij om opdrachten te bedenken die passen bij de klas. Daarnaast maken de leerlingen 

hun eigen uitwerkingen van de aantekeningen.   

Spreekvaardigheid: spreekvaardigheid wordt in veel lessen geoefend. Zo willen we in de 

vaklessen dat de leerlingen een spreekbeurt over een vrij onderwerp houden. Belangrijk 

daarbij is dat het een logisch verhaal is en dat de opbouw goed is. Ook belangrijk is dat 

de klas betrokken wordt bij de beoordeling. Leerlingen geven elkaar tips en tops. Als er 

ruimte is voor een Lagerhuisdebat, integreren we dat in de vaklessen.  

  

Grammatica: in een grammaticablok wordt de grammatica behandeld. Het redekundig 

ontleden komt uitgebreid aan de orde. Ook worden de voornaamwoorden herhaald, de 

soorten werkwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden. De hv-klassen leren daarnaast 

wat een samengestelde zin is en welke soorten er zijn. Vaak zeggen leerlingen met een 

zucht dat ze het nu na jaren worstelen eindelijk begrijpen.   

Handschrift: in de vakles wordt daar niet meer op gelet. In de periodes Nederlands wel.  

Woordenschat: in het blok spelling wordt ook aandacht besteed aan de woordenschat. 

Ook leren de leerlingen veel nieuwe woorden in de periodes.   

  

Verhalen: de 3e klasser leest graag verhalen. Tijdens het lezen is het rustig in de klas. 

Ook luisteren ze graag naar een leraar die een mooi verhaal vertelt. In het blok 

literatuur bieden we veel verhalen aan. In dit blok lezen ze sprookjes, mythen, legenden, 

sagen en verhalen om de verhaalanalyse aan te oefenen. In de periodes worden ook 

veel verhalen gelezen. De leerlingen leren ook verhalen schrijven. Dit gebeurt aan het 

eind van de 9e klas.  

  

 

Engels   

Vmbo-tl  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen maken in de derde klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze 

zijn in staat om afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer 

grammaticaal overzicht hebben. En helder beeld krijgen van de tijden in de Engelse taal 

met hun strenge toepassingsregels past bij het de zwart/wit tendensen in het denken 

van de 3e klasser. De gedichten dienen als uitspraakoefening maar ook als een opmaat 

voor de latere behandeling van de Engelse literatuur. Bovendien wordt bewust gekozen 

voor humoristische gedichten omdat dit iets is waar juist 3e klassers erg van kunnen 

genieten. De boeken worden nog gezamenlijk behandeld waarbij het genieten van het 



 

  

verhaal centraal staat. Tevens dienen zij als oefening om zelfstandig een boekverslag te 

maken. Het gebruik van audio of videomateriaal is een bron van goede uitspraak-input 

en een oefening voor kijk en luistervaardigheid.  

  

Inhoud van de lessen  

Opbouw van idioom, elke week woorden leren.  

Grammatica: het overzicht van de verschillende tijden en de toepassing daarvan vormt 

het belangrijkste grammatica onderdeel. Naast de methode wordt hiervoor een reader 

gebruikt. Bij de training van de vaardigheden komen verschillende thema’s aan bod 

zoals: relaties, lichaamstaal, veranderingen en cultuur.  Elke maand behandelen we een 

humoristisch gedicht eventueel gericht op de seizoenen en de jaarfeesten.  

Deze gedichten worden gereciteerd, getekend of nagespeeld. Er worden twee boeken 

gelezen waaronder de Christmas carol. Boeken worden beluisterd met cd of bekeken 

met dvd. Leerlingen maken zelfstandig een boekverslag van beide werken.  

 

 

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen maken in de derde klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze 

zijn in staat om afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer 

grammaticaal overzicht hebben. En helder beeld krijgen van de tijden in de Engelse taal 

met hun strenge toepassingsregels past bij het de zwart/wit tendensen in het denken 

van de 3e klasser. De gedichten dienen als uitspraakoefening maar ook als een opmaat 

voor de latere behandeling van de Engelse literatuur. Bovendien wordt bewust gekozen 

voor humoristische gedichten omdat dit iets is waar juist 3e klassers erg van kunnen 

genieten. De boeken worden nog gezamenlijk behandeld waarbij het genieten van het 

verhaal centraal staat. Tevens dienen zij als oefening om zelfstandig een boekverslag te 

maken. Het gebruik van audio of videomateriaal is een bron van goede uitspraak-input 

en een oefening voor kijk en luistervaardigheid.  

  

Inhoud van de lessen  

Opbouw van idioom, elke week woorden leren.  

Grammatica: het overzicht van de verschillende tijden en de toepassing daarvan vormt 

het belangrijkste grammatica onderdeel. Naast de methode wordt hiervoor een reader 

gebruikt. Bij de training van de vaardigheden komen verschillende thema’s aan bod 

zoals: relaties, lichaamstaal, veranderingen en cultuur.  Elke maand behandelen we een 

humoristisch gedicht eventueel gericht op de seizoenen en de jaarfeesten.  



 

  

Deze gedichten worden gereciteerd, getekend of nagespeeld. Er worden twee boeken 

gelezen waaronder de Christmas carol. Boeken worden beluisterd met cd of bekeken 

met dvd. Leerlingen maken zelfstandig een boekverslag van beide werken.  

Leerlingen zijn in de derde klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als 

leerkracht zijn we er meer om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. 

Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere opdrachten kunnen in paren 

of in groepjes gedaan worden. Boekverslagen worden zelfstandig gemaakt ter oefening 

voor volgend jaar.  

  

Aan de ene kant wordt de taal heel zakelijk benaderd, zoals bij het leren van de tijden 

met de daarbij horende strenge regels. Daarnaast wordt de taal ook aangeboden als iets 

om van te genieten, zoals de gedichten en de boeken. Lol hebben in spelen met de taal 

en met de regels is van belang.  

  

Duits  

Vmbo-tl/havo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen maken in de derde klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze 

zijn in staat om afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer 

grammaticaal overzicht hebben.   

  

Inhoud van de lessen  

In de derde klas hebben we gekozen voor de methode “na klar!” En werken we het hele 

jaar door aan de vaardigheden en behandelen we verschillende thema’s, zoals: relaties, 

vrije tijd, veranderingen en cultuur. De grammatica wordt in de derde klas uitgebreid 

behandeld. Het jaar begint met herhaling van de grammatica van de voorafgaande jaren, 

waarna het geleidelijk wordt uitgebreid. We behandelen de tijden als: tegenwoordige 

tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord, dit geldt zowel voor de regelmatige- als voor 

de onregelmatige werkwoorden. Ook wordt de 1e, 3e en 4e naamval behandeld en 

toegepast. Er worden regelmatig schriftelijke overhoring afgenomen over de 

werkwoorden. Elke week wordt er een idioom toets afgenomen. Elke 4/5 weken volgt 

er een proefwerk van een hoofdstuk uit de methode, waarin alle grammatica 

onderdelen, maar ook de woordenschat getest wordt. In de lessen behandelen we 

regelmatig gedichten, gericht op de seizoenen en de jaarfeesten. Deze gedichten 

worden door de leerlingen gereciteerd.  

  

Leerlingen zijn in de derde klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als 

leerkracht zijn we er meer om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. 



 

  

Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere opdrachten kunnen in paren 

of in groepjes gedaan worden.   

 

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen maken de derde klas veel veranderingen door op relationeel gebied. Ze 

zijn in staat om afstand te creëren tussen zichzelf en de taal, waardoor ze meer 

grammaticaal overzicht hebben.   

 

Inhoud van de lessen  

In de derde klas hebben we gekozen voor de methode “na klar!” En werken we het hele 

jaar door aan de vaardigheden en behandelen we verschillende thema’s, zoals: relaties, 

vrije tijd, veranderingen en cultuur. De grammatica wordt in de derde klas uitgebreid 

behandeld. We beginnen het jaar met een kleine herhaling van de voorafgaande jaren 

en breiden dit in de loop van het jaar uit. We behandelen tijden als: tegenwoordige tijd, 

verleden tijd, voltooid deelwoord, dit geldt zowel voor de regelmatige- als voor de 

onregelmatige werkwoorden. Ook worden alle naamvallen behandeld en toegepast. Er 

worden regelmatig schriftelijke overhoringen afgenomen over de werkwoorden. Elke 

week wordt er een idioom toets afgenomen. Elke 4/5 weken volgt er een proefwerk 

van een hoofdstuk uit de methode, waarin alle grammatica onderdelen, maar ook de 

woordenschat getest wordt. In de lessen behandelen we regelmatig gedichten, gericht 

op de seizoenen en de jaarfeesten. Deze gedichten worden door de leerlingen 

gereciteerd.  

 Leerlingen zijn in de derde klas al redelijk in staat om zelfstandig te werken. Als 

leerkracht zijn we er meer om ze te assisteren. We wisselen vaak van werkvorm. 

Grammatica wordt altijd nog klassikaal uitgelegd. Andere opdrachten kunnen in paren 

of in groepjes gedaan worden.  

 

 

Frans  

Alle niveaus  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Deelnemen aan gesprekken(gv); vragen beantwoorden en/of iets vertellen(sv); 

gesproken informatie begrijpen (lv); de informatie uit geschreven teksten 

begrijpen(lev); woorden, zinnen en teksten (op)schrijven (schrv) kortom: de 

leerlingen verwerven de receptieve en productieve vaardigheden die hen helpen 



 

  

om op eenvoudige wijze te functioneren in een (beperkt) aantal die relevant zijn 

voor hun belangstelling en leefwereld.  

  

Belangstelling voor en affiniteit met Franstalige regio’s in de wereld (taal, 

mensen, cultuur) vinden we belangrijk. De leerlingen moeten op de hoogte zijn 

van verschillen en gelijkenissen in omgangsvormen, leefgewoonten en 

taalgebruik. De leerlingen verwerven verschillende vaardigheden die nodig zijn 

voor het vak: een functionele basiswoordenschat, een functionele 

(basis)grammatica; essentiële Franse morfologische vormen en gebruiksregels, 

zaken kunnen opzoeken in een beknopt grammaticaal overzicht en/ of 

woordenboek en het bekend raken met de fonetische eigenaardigheden van de 

Franse taal zoals uitspraak, ritme en intonatie. De leerlingen leren reflecteren op 

hun eigen werkwijze en de behaalde resultaten. Ze ontwikkelen leerstrategieën 

en verkrijgen inzicht in taalleerproces. Daarnaast zijn ze medeverantwoordelijk 

voor hun eigen leerproces.  

 

Inhoud van de lessen  

In de lessen werken we op de volgende 4 gebieden:  

De communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld zoals: gespreksvaardigheid (gv), 

spreekvaardigheid (sv)), luistervaardigheid (lv), leesvaardigheid (lev), schrijfvaardigheid 

(schrv) De culturele component krijgt aandacht. Leerlingen krijgen kennis van landen en 

volkeren waar frans als voertaal gebruikt wordt  

De taalkundige component wordt uitgebreid: zoals de woordenschat, morfo-syntaxis en 

de fonetiek  

  

 

Wiskunde  

Vmbo-tl  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Ook hier speelt het denken een belangrijke rol. Het is nu minder sterk aan de 

waarneming gebonden, het vermogen om werkelijk te abstraheren ontwaakt. Een getal 

hoeft niet langer 3 of 11 te zijn, het kan door x voorgesteld worden en pas later een 

inhoud krijgen. Vanuit het concrete kan men abstracte redenering gaan opbouwen. Dit 

abstractere denken geeft de mogelijkheid om (nieuwe) verbanden te gaan ontdekken en 

zo - langzaamaan - voor de verschillende gebieden van het leven tot eigen oordelen te 

komen. Het gaat om vraagstukken en begrippen die in het concrete verankerd zijn en 

toch een abstracte denkkracht vragen. Deze kunnen de ontwikkeling van het denken 

van de derde klasseer ondersteunen. In de derde klas biedt de lesstof van de wiskunde 

mogelijkheden om dat combinerende denken te oefenen.  



 

  

  

Inhoud van de lessen  

· Vlakke meetkunde  

· Formules  

· Rekenen  

· Statistiek  

· Formules gebruiken  

· Oplossingen zoeken  

· Goniometrie   

 

In klas 3 moet vooral ten behoeve van het behandelen van goniometrie de (gewone) 

rekenmachine geïntroduceerd worden.  

  

Havo/vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Er wordt geoefend met de algebra. De leerlingen ontwikkelen begrip van de stof door 

veel te oefenen. Ze leren om door te zetten en regelmatig voor het vak te werken.  

 

Inhoud van de lessen  

Lineaire functies, kwadratische functies, goniometrie (sin, cos, tan), analytische 

meetkunde. Hoe verandert een functie omhoog/omlaag gaat, dan wel vermenigvuldigd 

wordt. Hierbij behandelen we niet de statistiek en de exponentiële functie.  

 

  

Lichamelijke opvoeding  

  

Inhoud van de lessen   

Terugslagspelen  

Zodanig beheersen van de basistechnieken dat deze in spelvorm kunnen worden 

toegepast 

Onder druk kunnen spelen  

Onder druk kunnen spelen  

Smash in oefenvorm technisch redelijk kunnen uitvoeren  

Blokkering (1-mans) in oefenvorm redelijk kunnen uitvoeren  

Zijwaarts rollen/ 1-hand spelen, aanbieden in oefenvorm en dus kennen  

Beheersen van basis motorische eigenschappen en deze op peil houden  

Kennen van alle relevante spelregels zoals verwoord op laatste 2 pagina’s spelregels 

4x4 (incl. Smash en blok)  

Zelfstandig kunnen opstarten, op gang houden en scheidsrechteren van spelvormen 

gedeelte van de klas beginnend met 6x6 (4e klas)  



 

  

  

Badminton  

Zodanig beheersen van de basistechnieken dat deze in spelvorm onder druk kunnen 

worden toegepast. Beheersen van basis motorische eigenschappen en deze op peil 

houden. Kennen van alle relevante spelregels zoals verwoord op laatste 2 pagina’s  

Zelfstandig kunnen opstarten, op gang houden en scheidsrechteren van spelvormen  

In de spelvormen ontwikkelen van het spelen van de shuttle afhankelijk van de positie 

van de tegenstander, naar o  het spelend sturen van de tegenstander (op open plekken 

slaan, laten lopen, zwakke punt aanpakken)  

  

Oefenvormen en oefenspelvormen:  

Op de volgende pagina’s worden per techniek mogelijke oefenvormen en 

oefenspelvormen gegeven. Het is dan aan de leerkracht zelf daar een keuze uit te 

maken, vormen desgewenst aan te passen, over te slaan, etc. De uitvoering van de 

technieken wordt beschouwd als aanwezige kennis bij de leerkrachten lichamelijke 

opvoeding.  

  

Tactisch:  

Aandacht schenken aan basispositie in het veld, het bereiken van alle uithoeken van het 

veld binnen 2 stappen, de frontale basishouding, het continue voetenwerk (basis-

verplaatsen-slag-verplaatsen-basis-etc.), het veelal verplaatsen/uitstappen met de 

homo laterale voet algemeen:  

Weinig risico in eigen slagen leggen  

Tegenstander uitlokken tot fouten  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Terugslagspelen denken:  

De leerling ziet duidelijk de spelregels van het spel en kan andere erop wijzen deze juist 

toe te passen. De leerling kan naar eigen vermogen zo goed mogelijk presteren.  

Voelen: De leerling voelt zijn plaats in het veld.  

Willen: De leerling leert door te doen, te ervaren en door het waarnemen van 

bewegingen.  

  

Slag- en loopspelen denken:  

De leerling komt in aanraking met softbal met een spelidee en kan dit idee toepassen 

binnen de regels van het softbal spel en de daarbij behorende spelsituaties.  

De leerling kan omgaan met het spelidee van het softbal spel en kan ze op de goede 

manier toepassen in het spel tot doel het de manier waarop men zal honklopen, slaan 

en uitmaken.  



 

  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn en op welk moment binnen een 

spelidee van het softbal spel. De leerlingen voelen aan hoe zij positioneel samen het 

best tot hun recht komen binnen het spel.  

Willen: De leerling wil zorgen dat iedereen samen tot een goed spel komt.  

De leerling wil het spel samen optimaliseren om samen tot zoveel mogelijk goede acties 

te komen. De leerling wil anderen aansporen om samen tot een zo goed mogelijk spel te 

komen.  

Doelspelen denken:  

De leerling begint zich meer te richten op de eigen kwaliteiten.  

De leerling krijgt meer wetenschap over de eigen vaardigheden. Hierdoor kan de 

leerling ook zelf verbeterdoelen formuleren.  

De leerling staat of valt bij het krijgen en voelen van de regel. In de doelspelen komt dit 

steeds meer terug met uitgebreidere en verdiepende regels. Nieuwe regels en 

uitzonderingen op reeds bekende komen aanbod.  

De leerling krijgt daarom ook moeilijkere en nieuwe sporten aangeboden.  

De leerling wordt gevraagd om de vakinhoudelijke samenhangen van de lessen tussen 

verschillende sporten te herkennen en ook de verschillen.  

De leerling ontwikkelt kennis over scheidsrechterstaken. Deze worden eigen gemaakt 

en gevraagd om toe te passen als spelleider.  

Voelen: De leerling ontwikkelt steeds meer zijn fijne motoriek. Lastige technische 

vaardigheden en doelspelen komen hierdoor binnen bereik.  

De leerling ervaart langzaamaan een groter gevoel van ‘kunnen’.  

Willen: De leerling bereikt het toppunt van eigenzinnigheid. Van klassen wil is geen 

sprake meer. De leerling moet geraakt en uitgedaagd worden door het aanbod, de 

leerkracht en of medeleerlingen. Een enkeling heeft intrinsiek de ideale motivatie. De 

anderen komen er met moeite. Als het loopt en klikt, dan is er veel mogelijk.  

De leerling ervaart het als lastig om alle eigen willetjes tot een team wil te krijgen, dit is 

tegelijkertijd de uitdaging waar de leerling mee wordt geconfronteerd.  

  

Atletiek  

Denken: De leerling kan samen met zijn medeleerling zelf atletiekonderdelen 

organiseren, d.w.z. Opzetten, lopend houden, meetresultaten noteren en opruimen. 

Voelen: De leerling voelt de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn medeleerling in 

het respect over een prestatie, de onderlinge hulpverlening en de veiligheid.  

Willen: De leerling wil niet altijd meer op de voorgrond treden. De kleinere groepjes en 

de diverse rollen spelen een rol om de activiteiten luchtiger te houden en de leerling 

altijd een optie tot positieve deelname te geven.  

  

Turnen denken:  



 

  

De leerling kan zelfstandig aan de slag met de verschillende onderdelen. Hij kan naar 

eigen inzicht oefenen bij de onderdelen waar hij zwakker in is of zich meer in wil 

verbeteren.  De leerling perfectioneert zijn eigen onderdelen. Voelen:  

De leerling voelt wanneer hij zelfhulp nodig heeft bij een belaad onderdeel en wil 

geholpen worden om verder te komen in zijn individuele verbetering.  

Willen: De leerling wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Door met veel 

verschillende onderdelen te werken kan de leerling op een rustige manier zijn eigen 

weg bewandelen en zijn eigen prestaties tot een hoogtepunt brengen.  

  

Zelfverdediging denken:  

De leerling komt in aanraking met meerdere zelfverdediging vormen, de technieken en 

de regels. De leerling kent de bijbehorende nieuwe regels van een aantal 

zelfverdediging vormen.  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn om een aanval te pareren.  

De leerling voelt aan waar zijn/ haar kwaliteiten liggen binnen de verschillende 

zelfverdediging vormen. De leerling voelt aan waar de zwakheden van de tegenstander 

liggen en hier op een goede manier mee omgaan.  

  

 

Ambachtelijke en kunstzinnige vakken klas 3 

  

Euritmie  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Het doel is zichzelf te leren dragen/ evenwicht/ beheersing eigen beweging c.q. ’wil’  

het vermogen om je eigen vorm binnen een bewegende groep te behouden wordt 

geoefend. Bewustzijn binnen/buiten. Het geleerde zelfstandig kunnen verwerken. Het 

leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken en hierin keuzes leren maken. Het kunnen 

herkennen van verschillende stemmingen in de muziek en dit tot uitdrukking leren 

brengen. De leerlingen beleven verschillende harmonieën. Mineur: naar binnen gericht, 

droevig. Majeur: naar buiten gericht, vrolijk. Dissonerend: spanningsveld tussen twee 

uitersten. Deze hoort bij uitstek bij het naderende hoogtepunt van de puberteit.  

 

Inhoud van de lessen   

· driedelig lopen (2de fase van de stap: dragen)  

· harmonische acht  

· driehoeksverschuiving  

· gedicht met eigen vorm en gebaren  

· akkoorden majeur en mineur, dissonanten.  

  



 

  

Muziek  

Zang, koorzang en instrumentaal  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de muziekles gaat het erom dat de leerlingen met elkaar de essentie van de harmonie 

kunnen beleven. Hiertoe zingen ze meerstemmige muziek van geïnspireerde meesters, 

die hun gevoel voor schoonheid en het gezamenlijk iets tot stand brengen ontwikkelt.   

 

Inhoud van de lessen 

Zang / koorzang:  

Tijdens de vakles en de koorzangles wordt er geoefend in vierstemmige samenzang te 

weten: sopraan, alt, tenor, bas. We zingen onder andere liederen die geënt zijn op de 

jaargetijden. Ook het klassieke en volkszang repertoire krijgt ruime aandacht.  

Djembé:  

In een negental lessen wordt de stof van de achtste herhaald en verder uitgebreid. Ook 

leren de kinderen de doundoun bespelen als ze daar de capaciteiten voor bezitten. 

Moeilijkere ritmes worden beoefend. Ook zal er 1 lesgegeven worden door een 

gastdocent. Ruimte voor eigen improvisatie vanuit een bestaand ritme wordt gegeven. 

Dit blok wordt afgesloten door een groepsopdracht en een individuele voorspeelbeurt.  

Gitaar:  

Dit blok gitaar bevat een componeerelement. De stof van de achtste wordt herhaald en 

uitgebreid met septiemakkoorden. Vormschema’s komen aan bod en solozang wordt 

verder bevorderd. De leerling kan een melodie, eventueel zelfbedacht, uitschrijven en 

kan een akkoordschema, eventueel zelfbedacht, in maten weergeven. Eindopdracht is 

dat de leerling alleen, of in een groepje een zelfgeschreven lied kan zingen en spelen. 

Dit zingen en spelen liefst tegelijk. Als dit niet haalbaar is dan kan de leerling wel in een 

groepje meespelen en in een ander groepje de zang voor zijn/ haar rekening nemen. 

Het zelfgeschreven liedje moet uitgewerkt worden in een uitgeschreven melodie met 

akkoordschema.  

 

  

Tekenen   

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen zoeken hun eigen positie in de klas daarmee herkent de leerling zichzelf als 

eigen persoon en leent dus zodanig het tekenen van gezichten. Emoties worden 

uitgesproken beleefd en daarom is de uitdrukkingen van gezichten en de waarneming  

 



 

  

daarvan bijzonder aan de orde. In hun schilderijen kunnen zij zich in hun radicale 

oordelen uitleven en zij leren hun gevoelens te controleren. Zij leren met veel kleur 

omgaan. Zo kunnen ook nuances in het leven zichtbaar worden.  

 

Inhoud van de lessen:   

Het leren tekenen naar een formeel theorie voorbeeld van het portret. De leerlingen 

leren wat een karikatuur is en tekenen een karikatuur. Van uit de karikatuur leren zij 

n.a.v. Een verhaal twee gezichten schilderen waarin de emoties duidelijk herkenbaar 

zijn. Leerlingen leren dat deze emoties op elkaar reageren, waaruit een tegenstelling 

volgt of een samenhorigheid volgt. De opdracht wordt zo gegeven dat leerlingen hun 

idee uitwerken tot een groot schilderij, waarbij zij kleuren leren mengen en het 

toepassen van zwart en wit gecontroleerd wordt. Daarnaast wordt er een Rembrandt 

tekening gemaakt waarbij het accent op het licht en donker gelegd wordt.  

  

 

Houtbewerken  

  

Sculpturen   

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de leeftijd van 15 jaar heeft de leerling (onbewust) behoefte aan het weergeven van 

zijn ‘Sturm und drang’. De ‘revolutionair’ laat zich bijzonder in deze periode gelden. Het 

maken van een portret met sterke contouren en licht donker verschillen kan hem 

helpen een stuk afstand en helderheid in zijn woelige gemoedstoestand te brengen. Er 

is een grote energie die zich een weg naar buiten zoekt. Het oordeelsvermogen is 

ongenuanceerd, extreem, snel en associatief. Hij is eigenlijk heel onzeker. Het werken 

met de bijl vereist een gerichte geconcentreerde kracht die de energie in goede banen 

kan leiden. Ook het doorzetten in het harde hout kan zeer vormend voor het wilsleven 

zijn.  

  

Denken: de basiskenmerken van het menselijk gezicht, de verhoudingen worden 

bestudeerd en toegepast in een kunstzinnig proces waarin de uiteindelijke vorm 

langzaam ‘ontstaat’. Dus niet vanuit een vaste voorstelling.  

  

Voelen: door het ritmische hakken in het hout ontstaat een contact met het hout waar 

een ‘gevoel’ bij ontstaat. Een harde houtsoort levert een ander gevoel op dan een 

zachte houtsoort. Er kan een halfbewust gevoel ontstaan waar de vorm ‘naar toe wil’. 

Vereist is een grote ‘wakkerheid’ in de handen.  

       



 

  

Willen: het harmonisch samengaan van de drie kwaliteiten is vooral hier een 

voorwaarde voor een gezond scheppend proces. Afwisselend kijken, observeren van 

een afstand, alle gemaakte keuzes zijn zichtbaar. Daarnaast wordt de vorm letterlijk 

gevoeld. Door met kracht te hakken wordt de creativiteit  opgeroepen. Het proces 

verloopt langzaam. Het kunnen doorzetten versterkt diepere lagen van de wil.  

  

Werkwijze in de lessen  

Begonnen wordt met enkele lessen in klei om de begrippen ‘hol’ en ‘bol’ en de 

verhoudingen van het menselijk gezicht te onderzoeken. Met de bijl en later eventueel 

met de guts wordt een ruw stuk hout tot een ‘gezicht’ gemaakt. Als de vorm dit verlangt 

kan met rasp, vijl en schuurpapier de afwerking voltooid worden. Tenslotte verleent het 

insmeren met olie of was het hout een glans die de eigenschappen van de houtsoort 

naar voren brengen: de ‘finishing touch’.  

  

Inhoud van de lessen;  

Het maken van een houten beeld uit een ruw stamstuk.  

 

 

Textiele werkvormen  

  

Kledingstuk maken  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Om je goed te kunnen verhouden tot de ander, moet je eerst jezelf begrijpen. Het 

opnemen van de lichaamsmaten is een bewustwording van het eigen lichaam, door te 

vergelijken met een ander word je bewust van verschillen en overeenkomsten. Het 

werkstuk in de 9e is complexer dan het werkstuk in de 8e. Bij het voorbereiden en het 

maken van het kledingstuk moet je steeds exact te werk gaan om te zorgen dat het 

kledingstuk jouw past.    

 

Inhoud van de lessen  

Het geleerde in de 2e klas wordt voortgezet in de 3e klas. Aan de hand van een patroon 

wordt een kledingstuk gemaakt. De leerlingen nemen in koppels elkaars lichaamsmaten 

op. Overeenkomsten en verschillen geven stof tot nadenken. Ze worden zich bewust 

van hun eigen lichaam t.o.v. Dat van een ander. Aan de hand van een basispatroon 

wordt een eigen patroon gemaakt gebaseerd op hun eigen lichaamsmaten. Stap voor 

stap wordt het kledingstuk in elkaar gezet. Ook versieringen en de afwerking komen 

aan bod.   

  

Technieken en vaardigheden zijn:  



 

  

Maten nemen van je eigen lichaam en het omzetten naar een patroon. Het juist 

bedienen van de naaimachine, patroontekenen, stof leggen, doorslaan, knippen, rijgen, 

werkvolgorde, omgang met materialen, juist gebruik van gereedschappen, versieren, 

afwerken.   

 

  

Metaal  

  

Maken van hamer, tang of staaf 

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In het werken met metaal wordt fysiek heel wat gevraagd. Ook moet er nauwkeurig 

gewerkt worden, waarbij aan het resultaat meteen zichtbaar is of dat gelukt is. Er wordt 

doorzettingsvermogen geëist, wat de leerling in feite ook nodig heeft om in zijn sterker 

wordend lichaam thuis te raken. Nogal wat meisjes zullen wat meer moeite hebben met 

de lessen. Zij worden extra begeleid en aangemoedigd.    

  

Inhoud van de lessen  

Het maken van een hamer of een tang uit een staaf metaal. Een tang vergt meer tijd, 

maar het geeft waarschijnlijk meer voldoening. Het is een grotere uitdaging.  

 

Drama  

  

Zwart/ wit (het eendimensionale spel)  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De derde klasser begint zich los te maken van zijn omgeving. Gezocht wordt naar eigen 

waarden. Maar omdat de leerling in deze fase zich nog veel dingen eigen moet maken, 

schiet hij/zij vaak door in extremen en uitersten. Tegenover de buitenwereld kan de 

leerling soms heftig reageren. In de binnenwereld is de leerling opzoek naar eigenheid. 

In de lessen toneel bieden we spelmogelijkheden aan om de uitersten in de ziel 

bespeelbaar te maken. Het spelen van een typetje biedt in zijn eenduidigheid de 

mogelijkheid om de extremiteit van alledaagse situaties en omstandigheden te leren 

kennen en te hanteren. Binnen de gegeven kaders van het typetje wordt een beroep 

gedaan op de fantasiekracht om vervolgens makkelijker te kunnen improviseren. Het is 

belangrijk voor deze leeftijdsfase om de uitvergroting in spel te durven toetsen aan een 

publiek. Het zelfvertrouwen kan vergroot worden door de erkenning van een publiek.  

 

Inhoud van de lessen  



 

  

Aan de hand van typetjes verzorgt de derde klas een voorstelling middels improvisaties 

tot stand gebracht. Er wordt een verschil gemaakt tussen personages (die zich 

ontwikkelen) en eendimensionale typetjes. Ingangen om de laatste te spelen zijn:  

  

Fysiek (houding, beweging, gebaar, mimiek, stem)  

Emoties/toestanden (woede, ijdelheid e.d.)  

Sociale achtergrond (invloed van omgeving en sociale kom af)  

Leeftijden (verschillende fasen)  

Smaken   

Elementen (vuur/water/lucht/vuur)  

Biografie (leeftijd, beroep, hobby’s, sociaal leven.



 

 

 Stages 

Winkelstage  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen ontwikkelen in de stagetijd zelfstandigheid, assertiviteit en het nemen van 

initiatief. Zij maken een eerste begin met het maken van een uitgebreid verslag, 

compleet met bronvermelding. Zij leren hun belevenissen op een goede manier 

verwoorden. Daarnaast past de stage goed in het los kunnen komen van de groep. De 

leerling ontwikkeld het vermogen om zijn eigen positie en mening over de buitenwereld 

te vormen.   

 

Inhoud van de lessen  

In de 3e klas is een 14-daagse winkelstage opgenomen. Leerlingen zoeken geheel op 

eigen kracht een winkel waar zij zonder hulp of aanwezigheid van ouders en/of 

vrienden twee weken lang aan alle voorkomende handelingen deelnemen, c.q. er zicht 

op kunnen krijgen.  De stage maakt deel uit van de ontwikkelingsstof in de lessen 

economie en maatschappijleer.  

 

Vakinhoudelijke samenhangen   

De stages worden voorbereid binnen de lessen maatschappijleer en de periodelessen 

economie. Hier worden de diverse sociale  en economische termen, waarmee de 

leerling in de praktijk in aanmerking zal komen uitgelegd en bestudeerd.  

  

Toetsing van de lessen  

Evaluatie vindt plaats na afloop van de stage aan de hand van   

De beoordeling van de werkgever  

De beoordeling ter plaatse van de bezoekende leerkracht  

De beoordeling van het gemaakte verslag  

De beoordeling van de presentatie in de klas  

  

Bij deze beoordelingen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het niveau van 

de leerling, c.q. Vmbo-t, dan wel havo/vwo. 

  

               

 

 

 

 

Overzicht klas 4 

  



 

 

Perioden  Aantal 

weken  

                  thema’s   

Nederlands 1         3  De middeleeuwen  

Nederlands 2      4  Poëzie  

Geschiedenis    3  Oude geschiedenis en 20ste eeuw  

Aardrijkskunde     3  Weer en klimaat  

Economie  3  Nederlandse economie en 

ondernemerschap  

Mens maatschappij      3  Sociaal en culturele verschillen  

Cultureel kunstzinnige vorming   3  Burgerlijke en kerkelijke cultuur  

Architectuur (vmbo-tl)   3   Ontwerp je eigen huis   

Wiskunde 1       3  Ruimtemeetkunde  

Wiskunde 2        3  Rijen en analyse  

Biologie          3  Levensprocessen  

Natuurkunde/nask     3  Beweging  

Scheikunde        3  Zuren / basen / zouten  

Inhaalweek  0,5    

  

Vaklessen  Aantal uren 

per week  

                thema’s  

Nederlands  2    

Engels  3    

Duits  3    

Frans  3    

Geschiedenis  3    

Aardrijkskunde  3    

Economie  3    

Wiskunde a of b  3    

Biologie  3    

Nask  3  Vmbo-tl  

Natuurkunde    3  Voor de natuurkunde profielen  

Scheikunde     3  Voor de natuurkunde profielen  

Lichamelijke opvoeding  2    

Euritmie  1    

Koorzang  2    

* houtbewerking   4  Meubelmaken  



 

 

* textiel   4  Eigen kledingstuk maken  

Kunstvak: beeldend   4    

Kunstvak: drama  4  De lach en de traan  

Kunstvak: dans  4  Creatie van dans  

Kunstvak: muziek   4    

Klassenuren / vensteruur  1    

  

*genoemde vakken worden gegeven in twee blokuren van telkens 90min.  

  

Maatschappelijke stage  1 week Stage in het brede maatschappelijke 

middenveld.  

Presentatie stageverslag  1 periode 

week  

Leerweg vmbo-tl / havo  

               

  

  

Karakteristieken ontwikkeling  

  

Vanaf het 15e/16e-levensjaar krijgt eigen innerlijke leven meer kracht en vorm. De 

puberteit is grotendeels doorleefd, er ontstaat ruimte in de eigen binnenwereld en een 

nieuwe, innerlijke motivatie voor het leren. De jonge mens begint een zekere 

objectiviteit ten opzichte van de omgeving te ontwikkelen. Binnen- en buitenwereld 

raken meer op elkaar afgestemd. Er ontstaat meer nuancering in het gevoelsleven en 

denkleven, nuancering van de extremen wordt mogelijk. Eigen verantwoordelijkheid 

kan worden genomen. In het sociale leven ontstaat oog voor het eigene van zichzelf en 

van de anderen. Er ontstaan gevoelens van vriendschap en respect voor de ander. 

Tevens ontstaat vanuit dit gevoel openheid voor de grote idealen.  

 voor de verdere ontplooiing van het oordeelsvermogen is het ontwikkelen van inzicht 

noodzakelijk.  

Analyse, ordenen en synthese zijn een hulp bij het zelfstandig leren zien van 

vakinhoudelijke samenhangen van de lessen. Via het doen maakt de leerling zich een 

methodische werkwijze eigen. In de natuurwetenschappelijke periodes wordt de stap 

gemaakt van het waarnemen van de verschijnselen naar de wetmatigheden daarvan.   

  

Nuancering.  

Ontmoeting/ sociale omgang.  

Begin van luisteren en inleving.  

Innerlijke motivatie.  

Verantwoordelijkheidsgevoel.  



 

 

Voorzichtig begin van keuzen.  

Existentiële vragen komen op.  

Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen/ relaties/ inzicht in processen.   

Theoretisch oordeelsvermogen.  

  

  

Periodes  klas 4  

 

Nederlands  

  

Periode: poëzie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Poëzie wordt in de 4e klas behandeld omdat poëzie het middel is om gevoelens te 

uiten. In poëzie kun je zeggen wat je denkt en voelt, zonder gebonden te zijn aan allerlei 

voorschriften. Je krijgt zelfs veel  

Instrumenten in handen om je uitingen nog overtuigender en sprekender te maken! In 

poëzie herkennen we de scheppende kracht van de taal. Beelden kunnen met de 

penseelstreken van de taal eenvoudig worden opgeroepen.   

 

Inhoud van de lessen  

In de periode poëzie worden de leerlingen uitgedaagd zelf poëzie te schrijven. Iedere 

dag maken ze een gedicht. Ze leren de leer van de poëtica kennen en toepassen. Welke 

instrumenten heeft een dichter om effecten in de taal te bereiken?  Welke stijlfiguren 

staan tot onze beschikking en wat is beeldspraak?  Iedere leerling kiest een dichter waar 

hij/zij een presentatie over houdt. Van deze dichter wordt ook een dichtbundel gelezen 

en verwerkt in een verslag.  

Achtereenvolgens komt de volgende theorie aan de orde:  

Geschiedenis van de poëzie, verschil epiek, lyriek, dramatiek, didactiek  

Verschillen tussen poëzie en proza  

Soorten rijm: alliteratie, assonantie, mannelijk, vrouwelijk, glijdend  

Rijmschema’s: gepaard, gekruist, omarmend, gebroken  

Versvormen: distichon, terzine, kwatrijn, sonnet, limerick, haiku  

Metrum: Jambe, trochee, dactylus, anapest, amfibrachys  

Beeldspraak: vergelijking met/zonder als, metafoor, personificatie, synesthesie  

Directe en indirecte stijlfiguren: herhaling, opsomming, hyperbool, retorische vraag, 

tautologie, pleonasme, antithese, understatement, litotes, eufemisme, dysfemisme, 

paradox, oxymoron, humor 



 

 

Periode: middeleeuwen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De middeleeuwen worden uitgebreid in de vierde klas behandeld, omdat leerlingen zich 

heel goed in deze tijd kunnen verplaatsen. De problemen van de middeleeuwer worden 

herkend en beleefd. Deze herkenning verrijkt de ziel.  Inzicht in de overgang van de 

mondelinge naar de schriftelijke literatuur is ook een kenmerk van deze periode. Van 

het collectieve vertellen stapt men af ten gunste van de geschreven verhalen op naam. 

Er ontstaat een eerste vorm van individualiteit, al is deze nog ingebed in de groep, of 

stand waartoe men behoorde. Door de overgang van de voorhoofse naar de hoofse 

cultuur te beschrijven, krijgen de leerlingen zicht op zielenkwaliteiten als: kracht, trouw, 

liefde en eerbied. Het zwakke verdient beschermd te worden.  

Idealen worden gevonden en verdedigd.   

Verhalen geven inzicht in tijd en ruimte. Door middeleeuwse verhalen te lezen, zien 

leerlingen hoe een wereld- en mensbeeld afhankelijk is van de tijd waarin je leeft. 

Werkelijkheid en waarheid zijn daarmee relatieve  begrippen geworden. Dit spreekt de 

leerlingen duidelijk aan. Ze zijn gevoelig voor de subjectiviteit van iemands beleving.   

 

Inhoud van de lessen  

In de periode middeleeuwen krijgen de leerlingen een beeld van het verschil tussen 

voorhoofse en hoofse idealen. Ook krijgt de maatschappelijke ordening en het geloof 

c.q. Bijgeloof een plaats. Het middeleeuwse wereldbeeld wordt behandeld. Maar vooral 

wordt er veel uit de middeleeuwen gelezen. Alle middeleeuwse genres passeren de 

revue. Van twee werken wordt één boekverslag gemaakt. Om een en ander te 

illustreren worden veel voorbeeldverhalen gelezen.   

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

Plaats van de me in de lijn van de geschiedenis  

Wereldbeeld in de me  

Kloosterleven en kloosterliteratuur  

Hofleven en hofliteratuur (voorhoofs en hoofs)  

Brits-keltische ridderromans  

Kruistochten en oosterse romans  

De periode wordt gegeven voor de periode me cultuur en kunst die door de ckv 

docenten wordt verzorgd. Het programma is op elkaar afgestemd.   

Welke werken gelezen worden bepaald de docent.  Hij/zij houdt bij de keuze rekening 

met wat de klas al eerder gelezen heeft. In principe wordt gekozen voor: de reis van sint 

brandlaan en Karel ende Elegast. Maar ook werken als de Beatrijs en Mariken kunnen 

gelezen worden.  

  



 

 

 

Geschiedenis  

  

Periode: oude culturen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de 4e klas begint de leerling de wereld om zich heen te ontdekken, en ontstaat 

interesse in de context. Waarom zit een cultuur zo in elkaar? Hoe komen mensen bij 

een bepaalde gedachte?  

In deze periode wordt de voorliefde van leerlingen voor het luisteren naar bekende 

verhalen aangegrepen deze vragen onder de aandacht te brengen en de leerlingen zelf 

aan het denken te zetten. Leerlingen moeten in de laatste, soms afsluitende jaren, 

inzicht krijgen in de ontwikkelingsgang van de historie, zo wordt duidelijk dat het zo 

machtige Europa mede is gevormd door invloeden vanuit het midden oosten, die 

Europa destijds qua beschavingspeil de meerdere waren.  

  

Inhoud van de lessen  

In de 4e klas wordt begin gemaakt met het historisch overzicht van de 

cultuurgeschiedenis. We beginnen met de oude klassieke beschavingen.  

In de eerste fase van de periode wordt nog eens teruggegrepen naar mythologische 

verhalen die leerlingen al van jongs af aan hebben gehoord. Denk bijvoorbeeld aan de 

Ilias van Homerus. Leerlingen bestuderen deze verhalen en gaan deze verhalen nu 

analyseren. Wat zegt een verhaal nu over de cultuur waar het vandaan komt? In de 

tweede helft van de periode wordt aandacht besteed aan de betekenis van theater en 

van filosofie in oude culturen.  

  

Aardrijkskunde  

Vmbo-tl  

Periode: weer en klimaat  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Het aardrijkskundeonderwijs kent twee aspecten: het fenomeen van de aarde als 

organisme  

(gesteentevorming, vulkanisme, zeestromen en klimaten), maar ook het werken aan de 

aarde door de mensen. Soms is dat laatste in nauwe overeenstemming met wat door de 

ecologische omstandigheden wordt gevraagd, soms wordt het gehele ecosysteem door 

het menselijk handelen beïnvloed. Er is dus een spanningsveld tussen ‘de aarde als 

woonplaats voor de mens’ en ‘de mens als bewoner van de aarde’. Zo wordt 



 

 

aardrijkskunde spiegel van het streven naar onafhankelijker worden van de mens, van 

de gebondenheid aan aarde en mensen en reikt het mogelijkheden aan om tot ideeën te 

komen voor een gezonde ‘aard-ontwikkelingskunde’.   

  

De periode weer en klimaat sluit hier nauw bij aan. De 4e klasser begint de wereld om 

zich heen (als woonplaats van de mens) te ontdekken en de natuurlijke omgeving is daar 

een belangrijk onderdeel van. Daarnaast ontwikkelt de leerling in de 4e klas 

verantwoordelijkheidsgevoel, leert het samenhangen te zien en verwerft het inzicht in 

processen. Met name het actuele klimaatvraagstuk leent zich hier uitermate goed voor. 

De oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering zijn hierbij belangrijk, maar ook de 

verantwoordelijkheden van het individu hierbij. Door tevens verschillende kanten van 

het klimaatdebat de revue te laten passeren, wordt ook het theoretisch 

oordeelsvermogen van de leerling ontwikkeld.   

 

Karakteristieken ontwikkeling  

Nuancering.  

Begin van luisteren en inleving.  

Innerlijke motivatie.  

Verantwoordelijkheidsgevoel.  

Existentiële vragen komen op.  

Samenhangen/ relaties/ inzicht in processen.   

Theoretisch oordeelsvermogen.  

  

Inhoud van de lessen  

In deze periode maken de leerlingen kennis met diverse aspecten van het weer en het 

klimaat. In de eerste week worden de begrippen weer en klimaat geïntroduceerd. Wat 

wordt er verstaan onder het weer en wat bedoelen we met het klimaat? Centraal staan 

de weerselementen, de klimaatgebieden op aarde en het klimaatsysteem van Köppen. 

In deze eerste week leren de leerlingen tevens klimaatgrafieken lezen en tekenen. In de 

tweede week wordt dieper ingegaan op de vier weerselementen: temperatuur, 

neerslag, luchtdruk en wind. De leerlingen krijgen zodoende meer inzicht in de 

processen die zich binnen onze dampkring afspelen. In de derde en vierde week wordt 

uitgebreid stilgestaan bij de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de mens 

en de natuur. Er wordt gekeken naar klimaatveranderingen in het verleden, maar ook 

naar het huidige ‘klimaatdebat’.  

 

Havo/vwo  

Periode: weer en klimaat  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  



 

 

Het aardrijkskundeonderwijs kent twee aspecten: het fenomeen van de aarde als 

organisme  

(gesteentevorming, vulkanisme, zeestromen en klimaten), maar ook het werken aan de 

aarde door de mensen. Soms is dat laatste in nauwe overeenstemming met wat door de 

ecologische omstandigheden wordt gevraagd, soms wordt het gehele ecosysteem door 

het menselijk handelen beïnvloed. Er is dus een spanningsveld tussen ‘de aarde als 

woonplaats voor de mens’ en ‘de mens als bewoner van de aarde’. Zo wordt 

aardrijkskunde spiegel van het streven naar onafhankelijker worden van de mens, van 

de gebondenheid aan aarde en mensen en reikt het mogelijkheden aan om tot ideeën te 

komen voor een gezonde ‘aard-ontwikkelingskunde’.   

  

De periode weer en klimaat sluit hier nauw bij aan. De 4e klasser begint de wereld om 

zich heen (als woonplaats van de mens) te ontdekken en de natuurlijke omgeving is daar 

een belangrijk onderdeel van. Daarnaast ontwikkelt de leerling in de 4e klas 

verantwoordelijkheidsgevoel, leert het samenhangen te zien en verwerft het inzicht in 

processen. Met name het actuele klimaatvraagstuk leent zich hier uitermate goed voor. 

De oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering zijn hierbij belangrijk, maar ook de 

verantwoordelijkheden van het individu hierbij. Door tevens verschillende kanten van 

het klimaatdebat de revue te laten passeren, wordt ook het theoretisch 

oordeelsvermogen van de leerling ontwikkeld.  

 

Karakteristieken ontwikkeling  

Nuancering.  

Begin van luisteren en inleving.  

Innerlijke motivatie.  

Verantwoordelijkheidsgevoel.  

Existentiële vragen komen op.  

Samenhangen/ relaties/ inzicht in processen.   

Theoretisch oordeelsvermogen.  

  

Inhoud van de lessen  

In deze periode maken de leerlingen kennis met diverse aspecten van het weer en het 

klimaat. In de eerste week worden de begrippen weer en klimaat geïntroduceerd. Wat 

wordt er verstaan onder het weer en wat bedoelen we met het klimaat? Centraal staan 

de weerselementen, de klimaatgebieden op aarde en het klimaatsysteem van Köppen. 

In deze eerste week leren de leerlingen tevens klimaatgrafieken lezen en tekenen. In de 

tweede week wordt dieper ingegaan op de vier weerselementen: temperatuur, 

neerslag, luchtdruk en wind. De leerlingen krijgen zodoende meer inzicht in de 

processen die zich binnen onze dampkring afspelen. In de derde en vierde week wordt 

uitgebreid stilgestaan bij de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de mens 

en de natuur. Er wordt gekeken naar klimaatveranderingen in het verleden, maar ook 

naar het huidige ‘klimaatdebat’.  



 

 

Allereerst wordt er stilgestaan bij klimaatveranderingen in het verleden, om een kader 

te bieden voor de huidige klimaatverandering. Vervolgens wordt er ingegaan op 

verschillende meningen over de klimaatverandering. Er zijn mensen, zoals al gore, die 

zeggen dat de temperatuur stijgt door de menselijke uitstoot van koolstofdioxide. 

Anderen zeggen dat de stijging een natuurlijke schommeling is en de invloed van de 

mens te verwaarlozen. Deze verschillende meningen komen ook naar voren in de 

reacties op de film ‘an inconvenient truth’ van al gore, die tijdens de periode ook zal 

worden bekeken. Vervolgens komen aan bod:   

Oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering;  

Adaptatie en mitigatie;   

Energieverbruik;   

Debatteren in de klas.    

  

Vakinhoudelijke samenhangen van de lessen  

Met name de derde en vierde week van deze periode hangt samen het eerste gedeelte 

van de periode ‘ontwikkelingssamenwerking en milieu’ in de 5e klas.   

 

Economie  

  

Periode: Nederlandse economie en ondernemerschap  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 4e klasser komt uit een beschermende omgeving en heeft zich hiertegen afgezet. 

De jonge mens is als het ware een blad dat opnieuw moet worden ingekleurd.  

De verbinding met de klas en de wereld wordt belangrijk en de eigen persoonlijkheid in 

het geheel. Juist daarom wordt hier de overheid besproken, aangezien onze 

samenleving op basis van tolerantie en het draagkrachtbeginsel is opgebouwd  

 

Inhoud van de lessen  

Door middel van het vier sectorenmodel wordt de Nederlandse economie uitgelegd en 

verdiept. Door middel van videoclipjes, syllabus en spreekbeurten komt de 

bedrijvigheid, gerangschikt in de sectoren, voorbij. Ook wordt de ‘algemeen 

maatschappelijke’ goederen behandeld. Het sociale stelsel en de overheid nemen een 

grote rol in. Het sociale aspect in deze periode is zeer belangrijk, dat niet alleen kan 

blijken uit de manier van belastingheffing en het afdragen van premies (sociale 

vangnet), ook mvo bedrijven en c2c producten kunnen hierbij worden uitgelegd. 

Klassieke economen versus Marx en Keynes en de manier waarop een samenleving 

economisch moet worden ingericht wordt behandeld.  

 

  



 

 

Mens en maatschappij  

  

Periode: sociaal en culturele verschillen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de 4e klas gaat de leerling zich steeds meer interesseren in het nieuws, en in wat er 

om hem of haar heen gebeurt. Vanuit deze interesse is deze periode bedoeld om de 

leerling inzicht in de wereld om zich heen te bieden. De leerling gaat zich voor het eerst 

in klassenverband een mening vormen over de politiek, over rechtspraak en over het 

verschijnsel ‘’allochtoon’’. Hij of zij gaat zijn of haar positie te vinden in de maatschappij. 

De periode wordt door leerlingen over het algemeen als een eyeopener ervaren.  

  

Inhoud van de lessen  

In deze periode staat de Nederlandse maatschappij centraal. De leerlingen bestuderen 

hoe het politieke bestel van Nederland in elkaar zit. In de tweede fase staan criminaliteit 

en rechtspraak centraal. In de laatste week komt het begrip cultuur en de multiculturele 

samenleving aan de orde.  

  

 

Mens en maatschappij Vmbo-tl  

  

Periode: maatschappijleer   

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de 4e klas gaat de leerling zich steeds meer interesseren in het nieuws, en in wat er 

om hem of haar heen gebeurt. Vanuit deze interesse is deze periode bedoeld om de 

leerling inzicht in de wereld om zich heen te bieden. De leerling gaat zich voor het eerst 

in klassenverband uitgebreid een mening vormen over de politiek, over rechtspraak en 

over het verschijnsel ‘’allochtoon’’. Hij of zij gaat proberen zijn of haar positie te vinden 

in de maatschappij. De periode wordt door leerlingen over het algemeen als een 

eyeopener ervaren.  

 

Karakteristieken ontwikkeling  

Stellingname.  

Maatschappijkritiek.  

Initiatief tot nieuwe projecten en verbetering  

Moreel oordeel.  

Zelfreflectie en feedback geven  

  

Inhoud van de lessen   



 

 

In deze periode staat de Nederlandse maatschappij centraal. De leerlingen bestuderen 

hoe het politieke bestel van Nederland in elkaar zit. In de tweede week komt het begrip 

cultuur en de multiculturele samenleving aan de orde. In de derde en laatste fase staan 

criminaliteit en rechtspraak centraal.  

 

Werkwijze in de lessen  

De gehele periode draait om maatschappelijke bewustwording en stellingname. Om de 

leerling te dwingen zich elk onderwerp eigen te maken richten de leerlingen in duo’s 

een politieke partij op, waarin van elk onderwerp de politieke visie van de leerlingen 

moeten worden verwerkt. De vraag die centraal staat: hoe zou jij Nederland besturen? 

De standpunten moeten worden verwerkt in een politieke poster of pamflet. Deze 

posters worden aan het eind van de periode opgehangen en gepresenteerd.  

  

In de periodeles wordt na de spreuk over het algemeen begonnen met het kort 

herhalen van de stof van de afgelopen lessen, en het bespreken van eventueel huiswerk 

(zoals zoekopdrachten thuis). Vervolgens vindt over het algemeen plenaire uitleg plaats, 

waarbij de leerlingen aantekeningen maken voor in hun periodeschrift. In de tweede 

helft maken de leerlingen meestal een opdracht, waarbij veel moet worden 

samengewerkt of de eigen visie moet worden gevormd over het onderwerp. 

De periode wordt afgesloten met een toets waarin de kennis over en inzicht in het 

Nederlandse politieke bestel, rechtspraak en cultuur wordt getest 

 

 

Mens en maatschappij: Havo/vwo  

 

Periode: maatschappijleer                    

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de 4e klas gaat de leerling zich steeds meer interesseren in het nieuws, en in wat er 

om hem of haar heen gebeurt. Vanuit deze interesse is deze periode bedoeld om de 

leerling inzicht in de wereld om zich heen te bieden. De leerling gaat zich voor het eerst 

in klassenverband uitgebreid een mening vormen over de politiek, over rechtspraak en 

over het verschijnsel ‘’allochtoon’’. Hij of zij gaat proberen zijn of haar positie te vinden 

in de maatschappij. De periode wordt door leerlingen over het algemeen als een 

eyeopener ervaren 

Karakteristieken ontwikkeling  

Stellingname.  

Maatschappijkritiek.  

Initiatief tot nieuwe projecten en verbetering - moreel oordeel.  

Zelfreflectie en feedback geven  

  



 

 

Inhoud van de lessen  

In deze periode staat de Nederlandse maatschappij centraal. De leerlingen bestuderen 

hoe het politieke bestel van Nederland in elkaar zit. In de tweede week komt het begrip 

cultuur en de multiculturele samenleving aan de orde. In de derde en laatste fase staan 

criminaliteit en rechtspraak centraal.  

  

Werkwijze in de lessen  

De gehele periode draait om maatschappelijke bewustwording en stellingname. Om de 

leerling te dwingen zich elk onderwerp eigen te maken richten de leerlingen in duo’s 

een politieke partij op, waarin van elk onderwerp de politieke visie van de leerlingen 

moeten worden verwerkt. De vraag die centraal staat: hoe zou jij Nederland besturen? 

De standpunten moeten worden verwerkt in een politieke poster of pamflet. Deze 

posters worden aan het eind van de periode opgehangen en gepresenteerd.  

  

In de periodeles wordt na de spreuk over het algemeen begonnen met het kort 

herhalen van de stof van de afgelopen lessen, en het bespreken van eventueel huiswerk 

(zoals zoekopdrachten thuis). Vervolgens vindt over het algemeen plenaire uitleg plaats, 

waarbij de leerlingen aantekeningen maken voor in hun periodeschrift. In de tweede 

helft maken de leerlingen meestal een opdracht, waarbij veel moet worden 

samengewerkt of de eigen visie moet worden gevormd over het onderwerp.  

  

 

Maatschappijleer  

Havo/vwo  

  

Periode: oude culturen   

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de 4e klas begint de leerling de wereld om zich heen te ontdekken, en ontstaat 

interesse in de context. Waarom zit een cultuur zo in elkaar? Hoe komen mensen bij 

een bepaalde gedachte? In deze periode wordt de voorliefde van leerlingen voor het 

luisteren naar bekende verhalen aangegrepen deze vragen onder de aandacht te 

brengen en de leerlingen zelf aan het denken te zetten.  

 

Inhoud van de lessen  

Tijdens de periode oude culturen staan beschavingen uit de oudheid centraal. In de 

eerste fase van de periode wordt nog eens teruggegrepen naar mythologische verhalen 

die leerlingen al van jongs af aan hebben gehoord. Denk bijvoorbeeld aan de Ilias van 

Homerus. Leerlingen bestuderen deze verhalen en gaan deze verhalen nu analyseren. 

Wat zegt een verhaal nu over de cultuur waar het vandaan komt? In de tweede helft 



 

 

van de periode wordt aandacht besteed aan de betekenis van theater en van filosofie in 

oude culturen.  

 

 

Kunst algemeen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De periode is zowel ontwikkelingsstof als voor een deel examenstof. Afhankelijk 

van de planning in het jaar kan de leerling zich goed verbinden met de kerkelijke 

cultuur.  

  

Cultuur van de kerk van de 11e t/m de 14e eeuw, cultuur van het hof in de 15e en 16e 

eeuw en cultuur van de burger in de 16e en 17e eeuw.  

  

Inhoud van de lessen  

Aansluitend op de periode middeleeuwen bij het vak Nederlands leren wij in de lessen 

kunst algemeen hoe bepalend het geloof en de kerk zijn voor de bouw- en 

beeldhouwkunst van de hoge en late middeleeuwen. (romaans en gotiek). Vervolgens 

zien we hoe kunst aan de vorstenhoven in de renaissance en barok vooral dient als 

uiting van politieke macht en als vermaak voor de hovelingen.   

Tenslotte kijken we hoe kunst in de burgerlijke cultuur van de Nederlanden in de 16e en 

17e eeuw, niet alleen een belangrijke economische plaats inneemt maar ook dient  ter 

“lering ende vermaak”. De periodelessen worden geïllustreerd met voorbeelden uit de 

beeldende kunst, muziek, dans, theater en architectuur.  

 

 

Kunstgeschiedenis  

  

Periode  :oude culturen en de renaissance  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de oude culturen herkennen zij de grote hiërarchische verschillen tussen de mensen.  

De kunstwerken uit de oudheid die vaak monumentaal en groots waren laten hun 

eenzaamheidgevoel herkennen. In de periode worden veel biografieën besproken. 

Daarbij worden niet allen hun successen benoemt maar ook hun moeilijke personages 

omschreven. Daarbij kunnen zij zichzelf identificeren en hun conflicten herkennen. De 

verbanden tussen de oudheid en onze tijd kan geleegd worden omdat zij in staat zijn 

om hun praktisch combineert denken te ontwikkelen.  

 

Inhoud van de lessen  



 

 

Tijdens de periode worden de culturen en kunstuitingen van de Egyptenaren belicht. Er 

wordt aandacht besteed aan de Griekse cultuur en kunstgeschiedenis en de romeinse 

cultuur en kunstgeschiedenis. Van uit de cultuur worden hun levensomstandigheden 

bekeken, hun onderwijscultuur en hun geloof. Van uit de kunst wordt de beeldende 

kunst en hun muzische kunst benadert, waarbij de nadruk op de beeldende kunst liegt. 

Er worden links geleegd naar onze huidige cultuur en het huidige gebruik maken van 

symbolen  die uit de oudheid stamden.  

  

Tijdens de periode wordt het tot stand komen van de van het christendom besproken  

en de uitwerkingen ervan tot het tot stand komen van de renaissance.  

De biografieën van voornamelijk  beeldende kunstenaars en de link naar hun werken 

hun manier van werken, hun materiaalkeuze en de maatschappelijke ontwikkeling 

eromheen komen aan de orde. Wij maken erbij verschil tussen de noordelijke 

renaissance en de zuidelijke renaissance.  

  

 

Wiskunde  

  

Periode  ruimtemeetkunde  

 

Pedagogische achtergronden en doelen 

Waar in klas 2 lichamen nog benaderd worden van de buitenkant, de aanzichten, 

werken we in klas 4 a.h.w. Van binnenuit. Zo keert het binnen/buiten thema ook in de 

meetkunde terug. Verbanden tussen lichamen en vormen moeten worden gelegd d.m.v. 

Het snijden van die lichamen. Het gaat om een inzien, een naar binnen kijken, een 

ruimtelijk inzicht, de structuur van de ruimte wordt blootgelegd.  Maar ook: het gevoel 

voor harmonie en schoonheid wordt aangesproken via het tekenwerk. Projectievormen 

maken helder dat de weergave en waarneming van de realiteit afhankelijk is van 

standpunt en invalshoek.  

 

Inhoud van de lessen   

De centrale en de parallelprojectie toegepast op de kubus.  

Symmetrie in de kubus.   

Snijden en inkleuren van vlakken in de kubus.  

De 5 platonische lichamen en hun onderlinge verbanden, met de stelling van Euler.  

Doorsnijdingen van vlakken met kubus en eventueel piramide en prisma.  

Snijpunt van lijn en vlak construeren.  

Verrijkingsstof als de tijd het toelaat: enkele voorbeelden uit de beschrijvende 

meetkunde, rekenen in lichamen.  

  

 



 

 

Periode  rijen en verbanden  

Vmbo-tl/havo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vierde klas gaat het om het leggen van verbanden. Grote lijnen kunnen nu ontdekt 

en begrepen worden. Je begint met rijen die al een innerlijke structuur hebben. Die 

structuur en samenhang moeten leerlingen zien te ontdekken. Dat leidt tot een 

verruiming van het machtsbegrip: vanuit het nog concreet voorstelbare 23 naar het 

abstracte 2-6. De zichtbare realiteit houdt op, maar vanuit je gevoel, en de regelmaat en 

harmonie, kun je de logica van de voortzetting beamen. Leerpunt is ook om een 

verband samen te vatten in een formule. Formules doorgronden en zelf opstellen 

brengt de leerling tot inzicht, tot een doorgronden van de stof op meer theoretisch 

niveau. Maar ook: het gevoel begint instrumenteel te worden, het gevoel voor harmonie 

en ritme kan het denken verder onderbouwen. In de t/h groep blijft de waarneming en 

het reproduceren een belangrijk hulpmiddel. Daarbij blijft het logaritmebegrip 

tegenwoordig buiten beschouwing.   

Het sociale karakter van de vierde klas wordt weerspiegeld in het begrip verband waar 

in brede zin in de eerste les aandacht aan wordt gegeven. Het binnen-buiten thema 

keert terug in het tekenen van spiralen naar of vanuit een centrum en als beeld van 

groeiprocessen in de natuur.  

  

Inhoud van de lessen  

Vanuit de regelmaat in rijen en tabellen naar verbanden en grafieken.  De stap naar 

formules wordt gezet. Welke verbanden aan de orde komen is een beetje afhankelijk 

van de groep en de tijd.   

Lineaire verband/ rekenkundige rij.  

Exponentieel verband/ meetkundige rij. Beginnetje met oneigenlijke machten, via de 

machtreeks. Kwadratische verband. (vanuit de regelmaat in de verschilrij en als product 

van een kwadratische formule) harmonische rij/ omgekeerd evenredig verband.  

Rij van Fibonacci.  

Grafieken tekenen van allerlei verbanden, spiraalvormen en bloemmotieven.  

  

Wiskunde  

Havo/vwo  

  

Periode  rijen en analyse   

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vierde klas gaat het om het leggen van verbanden. Grote lijnen kunnen nu ontdekt 

en begrepen worden. Je begint met rijen die al een innerlijke structuur hebben. Die 



 

 

structuur en samenhang moeten leerlingen zien te ontdekken. Dat leidt tot een 

verruiming van het machtsbegrip: vanuit het nog concreet voorstelbare 23 naar het 

abstracte 2-6.. Met de oneigenlijke machten en de logaritme wordt de algebra afgesloten 

en wordt de deur naar de analyse geopend. De zichtbare realiteit houdt op, maar vanuit 

je gevoel, en de regelmaat en harmonie, kun je de logica van de voortzetting beamen.  

Formules doorgronden en zelf opstellen brengt de leerling tot inzicht, tot een 

doorgronden van de stof op meer theoretisch niveau. Maar ook: het gevoel begint 

instrumenteel te worden, het gevoel voor harmonie en ritme kan het denken verder 

onderbouwen. In de h/v groep moet de stap naar en meer theoretisch inzicht gezet 

worden. Het sociale karakter van de vierde klas wordt weerspiegeld in het begrip 

verband waar in brede zin in de eerste les aandacht aan wordt gegeven. Het binnen-

buiten thema keert terug in het tekenen van spiralen naar of vanuit een centrum en als 

beeld van groeiprocessen in de natuur.  

   

Inhoud van de lessen   

Vanuit de regelmaat in rijen en tabellen naar verbanden en grafieken.  De stap naar 

formules wordt gezet.   

Lineaire verband/ rekenkundige rij.  

Exponentiële verband/ meetkundige rij.   

Somformules.  

De oneigenlijke machten en de logaritme.  

Harmonische rij/ omgekeerd evenredig verband/ hyperbolisch verband.  

Rij van Fibonacci.  

Grafieken tekenen van allerlei verbanden, spiraalvormen en bloemmotieven.  

 

Biologie 

Periode: levensprocessen  

  

Inhoud van de lessen  

De inwendige organen  

In de periode houden we ons bezig met de inwendige organen en de processen die zij 

dragen. Allereerst ons vloeibare orgaan dat samen met het hart en de bloedvaten het 

hele lichaam doordringt. Dan zijn er de spijsverteringsprocessen die in de vele holten, 

van mondholte tot endeldarm plaatsvinden en ervoor zorgen dat we ons de voeding 

eigen kunnen maken. In de longen vindt een uitgebreide uitwisseling tussen het bloed 

en de buitenlucht plaats. Verder duiken we nog in de uitscheidingsprocessen van lever 

en nieren en bekijken we de werking van de voortplantingsprocessen wat  meer in 

detail.  

  



 

 

Bloedvatstelsel (consolidatie); maag-darmkanaal(uiteenzetting); ademhalingsstelsel 

(ontmoeting); lever (vitalisering) en nieren (uitscheiding); voortplantingsorganen 

(verinnerlijking en veruiterlijking).  

  

 

Natuurkunde  

  

Periode bewegen en versnellen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Naast het vaststellen van feiten en het denken van eenvoudige relaties oefent hij bij 

deze periode ook het denken in vakinhoudelijke samenhangen van de lessende 

systemen. De vierde klasser heeft met zijn verworven binnenruimte meer mogelijkheid 

met de processen in en om zich heen mee te leven  

Aan de hand van de kwaliteiten van de levensprocessen krijgt de leerling oerbeelden 

aangereikt van processen die hij steeds bewuster kan meemaken. Doelen voor deze 

periode zijn: 

Training in denken en abstraheren  

Objectieve beschrijvingen vragen om heldere begrippen  

Vorming van netwerk in geheugen van begrippen, betekenissen, symbolen, 

vakinhoudelijke samenhangen van de lessen, toepassingen, vaardigheden etc. Leren 

methodisch en systematisch te werken  

Kritisch leren terugzien op succes en mislukking in eigen leerproces  

Leren eigen leerproces te sturen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen  

Leren uithouden van periodes van onhelderheid en onbegrip, zolang gewerkt wordt aan 

overzicht en beheersing  

Leren zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden te hebben  

Leren kennen van de grenzen aan de eigen mogelijkheden 

Inhoud van de lessen  

Formalisatie van begrippen, symbolen en formules  

Abstractie van waarneming en intuïtief begrip in formules en grafieken  

Interpretatie van grafieken  

Afleiden van nieuwe grafieken uit eerdere  

Herkennen van verschillende bewegingstypes en adequate beschrijving daarvan in 

formules en grafieken zwaartekracht en dezelfde valversnelling voor alle voorwerpen  

Technisch ontwerpen: methodisch toegepaste creativiteit, toetsing aan ontwerpeisen  

  

Demonstraties, onderwijsleergesprek, oefenen met opgaven, leerling-practica, 

klassenpractica, samenwerken in groepjes, uitvoeren van praktische opdracht (ontwerp 

maken, realiseren, testen, verbeteren), wedstrijdelement, ontwerpverslag, proefwerk.  



 

 

Bij de practica komt de nadruk meer op de verwerking te liggen: hoe kun je dat wat je 

wilt weten afleiden uit je metingen? Daarmee wordt een eerste opstap naar 

onderzoekspractica gemaakt.   

De bewegingsleer met zijn formules en diagrammen leent zich goed voor snelle 

diagnose en feedback. Verder kunnen concept cartoons en next time questions 

gebruikt worden. Ook links/rechts-opdrachten en schriftelijke olg’s zijn mogelijk.  

 



                      
  

 

Scheikunde  

  

Periode: zuren, basen en zouten  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen hebben voordien geen vaklessen gehad, maar alleen periodelessen.  

Het is van belang om op zorgvuldige wijze de overgang te vinden van de 

fenomenologische chemie, zoals die in de voorafgaande perioden in de klassen 1,2 en 3 

plaatsvond naar de vaklessen waar gewerkt wordt vanuit het atoommodel.  

Het is ook van belang om met behulp van verschillende basiskennis te starten met 

scheikunde lessen, maar niet gelijk met atoombouw terwijl dat ze de symbolen en 

elementen niet kennen. Het is de bedoeling dat de scheikunde onderwerpen stap voor 

stap worden opgebouwd. Bij het gebruiken van extra opdrachten van het boek of via 

stencil wordt extra leerstof en opdrachten gevraagd aan vwo-leerlingen  

  

Inhoud van de lessen:          

De hele periode moet een duidelijke, overzichtelijke gedachtestructuur hebben, de 

rijkdom aan verschijnselen ordent, waardoor men ze begripsmatig kan verlichten en 

zelfs hanteren.  

Een edel gevormd, mooi gekleurd zoutkristal kan echt als ideaal voor ons staan, als we 

de stijl van deze periode overdenken. De leerling moet zich op het gemakkelijk 

overzichtelijke gebied van de zouten, zuren en basen zeker van zichzelf kunnen 

bewegen. Hij moet de polariteit zuur-base en hun neutralisatie in het zout  ervaren. De 

relatie tot zuur, base-  en zoutprocessen in het organisme en de levensprocessen moet 

gevonden worden. Grote waarde toemeten aan de alledaagse betekenis en het 

behandelen van belangrijke technische processen.  

  

Mogelijke lesinhouden:  

· Ontstaan van zout en zoutwinning  

· Dwarsverbindingen naar de natuurkunde: elektrolyse, ionentheorie in samenhang 

met de elektrolyse.  

· Zoutvorming  door neutralisatie  

· Kristalliseren en oplossen   

· Vriespuntdaling (koudetechniek)  

· Kookpunt verhoging (experimenten met diverse  

· Zouten, strooizout)  

· Diffusie en osmose 

· Bereiding van zuren en basen uit metaal- en niet-metaal elementen.  

· Invoering van reactievergelijkingen in eenvoudige vorm 

               



                      
  

 

Vaklessen  klas 4  

 

Nederlands  

Alle niveaus  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Argumenteren: door het bezig zijn met argumenteren wordt de eigen gedachtevorming 

gestimuleerd. Naar elkaar luisteren en op elkaar ingaan. Respect hebben voor elkaars 

standpunt en inzicht. Zicht krijgen op de diversiteit in meningen in de samenleving.   

 

Inhoud van de lessen  

Argumenteren: in de 4e klas besteden we expliciet aandacht aan dit onderwerp. We 

bespreken de verschillen tussen de verschillende tekstsoorten en besteden daarbij veel 

aandacht aan soorten argumenten en argumentatieschema’s. De hv- klassen hebben 

een mondelinge presentatie die betogend dan wel beschouwend van aard is. De th- 

klassen oefenen zich in argumenteren door het schrijven van betogende opstellen. In de 

boekverslagen geven de leerlingen hun mening over het gelezen boek. Deze mening 

moeten ze met argumenten onderbouwen.  

Boekverslagen: in de 4e klas maken de leerlingen 4 boekverslagen individueel. Ze lezen 

volwassenliteratuur en beperken zich uiteraard tot het Nederlandse taalgebied waartoe 

ook België behoort. Daarnaast maken ze in de periodes nog twee verslagen. Een verslag 

wordt in de periode middeleeuwen gemaakt en een verslag in de periode poëzie. De 

opdrachten voor de verslagen zijn hetzelfde als die in de 9e klas.  

Spelling: in de hv-klassen wordt in de eerste periode uitgebreid aandacht besteed aan 

de spelling. Ze oefenen zich weer in het toepassen van alle spellingsregels. Daarnaast 

breiden ze hun woordenschat uit. Er wordt specifieke aandacht besteed aan woorden 

die een Latijnse of Griekse oorsprong hebben. Ze hebben een voortgangstoets over dit 

onderwerp.  

De th-klassen besteden minder tijd aan spelling. Wanneer er in het programma ruimte 

is, maken ze spellingsoefeningen. Deze worden echter niet getoetst.   

Schrijfvaardigheid: in de schrijfvaardigheid opdrachten vinden we terug in het 

schrijfdossier.    

Er wordt een vijf landenopdracht gemaakt en een reclamewerkstuk. Ook maken ze een 

Michael-interview.   

Spreekvaardigheid: de h/v-klassen houden in de vakles een mondelinge presentie van 

een betoog of een beschouwing.  De vmbo-klassen presenteren hun stageverslag. In 

alle vaklessen worden veel zakelijke teksten hardop voorgelezen.   



                      
  

 

In de 4e klas wordt naast de inhoud gelet op een zorgvuldige presentatie: verzorgd 

taalgebruik, een goede houding en contact met het publiek zijn een vereiste. Ook 

moeten de leerlingen op vragen uit de klas in kunnen gaan.  

Grammatica: in de 4e klas wordt geen aandacht meer besteed aan de grammatica. Dit 

onderdeel is in de 3e klas afgerond. Wel komt grammatica zijdelings aan de orde als het 

gaat om stijlfouten.  

Handschrift: hier wordt in de vakles geen aandacht aan besteed.    

Woordenschat: in 4 h/v wordt aandacht besteed aan woorden met een Latijnse of 

Griekse oorsprong. In de 4e klas th is alleen aandacht voor moeilijke woorden als zij in 

examenteksten voorkomen. Verhalen: als er in het programma ruimte is, worden er 

klassikaal korte verhalen gelezen.  

Leesvaardigheid: dit wordt eigenlijk het hele jaar door geoefend. In de vaklessen 

besteden we veel aandacht aan het lezen en begrijpen van zakelijke teksten. Welke 

doelen kan een schrijver hebben en hoe kan ik deze herkennen? Teksten, doelen en 

tekstkenmerken kunnen worden herkend en doorzien. 4e klas t/h oefent oude examens.  

Boekverslagen: door het maken van boekverslagen leren de leerlingen hun 

leeservaringen onder woorden te brengen. Hiervoor moeten ze kunnen reflecteren op 

wat het boek met ze gedaan heeft. Zo wordt het denken voor een deel in het gevoel 

gebracht. Spelling: leerlingen leren spellingsregels bewust hanteren. Ze oefenen zich in 

goed taal- en spellingsgebruik.  

  

Schrijfvaardigheid: door op deze manier bezig te zijn met schrijfvaardigheid leren de 

leerlingen om hun denken te ordenen. Ze leren onderscheid maken tussen informeren 

en overtuigen. Ook verdiepen ze zich in de gedachtegangen van anderen. Deze moeten 

gespiegeld kunnen worden zonder er iets aan te veranderen. Dit vraagt om 

terughouding en leert de leerling om goed en onbevangen naar  anderen te `luisteren’.  

  

Spreekvaardigheid: door voorleesbeurten blijven de leerlingen bij de les. Ze oefenen 

intonatie en dictie. Het presenteren van verslagen gaat ze vrij makkelijk af. Ze staan 

vaak met een bepaald `air’ voor de klas. Dit wordt bijgeschaafd door aan de presentatie 

specifieke eisen te stellen. Zo raken ze hun natuurlijke stoere, verlegen, losse houding 

kwijt en proeven ze al een beetje aan de objectiviteit van een volwassen spreekbeurt.  

Grammatica: het denken en de analyse, de zogenaamde `doodsprocessen’ in de taal 

worden ingezet in het maken van tekstverklaringen. De grammaticale kennis verdiept 

zich in het kunnen benoemen van stijlfouten.    

Handschrift: in de periodeles is er genoeg ruimte om hierop te letten. In de vaklessen 

hoeft dit niet. 

Woordenschat: het leren van moeilijke woorden is heel belangrijk, omdat zij ook 

gebruikt worden in de teksten. 

Verhalen: we ruimen er in de vakles geen tijd voor in, omdat verhalen in de periodes 

uitgebreid aan bod komen.   



                      
  

 

Leesvaardigheid: ze worden wakker in de werkelijkheid van nu en ze leren kritisch te 

kijken naar wat anderen schrijven. Vaak lenen teksten zich uitstekend voor een 

klassengesprek over het onderwerp, zodat ook het eigen oordeel wordt geschoold



                             
  

  

Engels   

Vmbo-tl  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen in het examenjaar moeten veel dingen zelfstandig kunnen doen. Daarom 

werken we aan thema’s als: zelfstandigheid, keuzes, toekomst, enz. We ronden af wat 

de leerlingen in de voorgaande leerjaren hebben geleerd d.m.v. Toetsing van het 

examen. Dit geeft een goede en heldere inzage in mogelijkheden voor het 

vervolgtraject.  

 

Inhoud van de lessen  

In het examenjaar wordt de grammatica herhaald. De tijden, hulpwerkwoorden, 

bijwoorden, bijvoeglijke voornaamwoorden, much en many en meervoud komen alles 

nogmaals onder de aandacht. Voor het trainen van de vaardigheden wordt een reader 

gebuikt waarin de volgende thema’s aan bod komen: verantwoordelijkheid, keuzes, 

sociale contacten, brieven schrijven en kennis van land&volk. Een deel hiervan staat in 

teken van examentraining.  

Leerlingen lezen zelfstandig 1 boek en maken hiervan een boekverslag.  

In het examenjaar moeten de leerlingen de volgende schoolexamens maken:  

Et1: werkstuk land&volk  

Et2: mondelinge toets: individueel  

Et3: mondelinge toets: presentatie van werkstuk  

Et4: kijk-en luistervaardigheid cito  

Et5: brief schrijven (informeel)  

Kijk en luistervaardigheid komen naast het zakelijke oefenen voor het schoolexamen op 

informeler wijze aan bod tijdens de lessen. In alles wordt de betrokkenheid van de 

leerlingen bewerkstelligd door het gebruik van thema’s die aansluiten bij de leeftijdsfase 

van de leerlingen.  

 

Havo/vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vierde klas gaan de leerlingen bewuster om met de taal. De herhaling van de 

grammatica gaat nu zijn vruchten afwerpen, leerlingen krijgen meer overzicht.   

De thema’s en het literatuur onderwerp sluiten aan bij de levensfase van de 4e klasser, 

waarin het doel is om je eigen wereld/horizon te verbreden: ontwaken van idealen en 

zelfreflectie staan centraal. Het zelfstandig lezen biedt leerlingen keuzevrijheid en 

probeert leerlingen te laten genieten van Engelstalige literatuur en de reflectie hierop.  

 



                             
  

  

Inhoud van de lessen 

In de 4hv klassen wordt er gewerkt uit de methode: ‘of course’.   

Het leren van woorden blijft heel belangrijk, woorden sluiten aan bij het examen 

idioom. De grammatica staat vooral in teken van herhaling en verdieping, alle 

onderdelen zijn in eerdere jaren al aan bod gekomen. Bij het trainen van de 

vaardigheden staan de volgende thema’s centraal: verantwoordelijkheid, problemen, 

keuzes, sociale contacten. In de literatuurlessen behandelen we het romantische 

tijdperk: de 3 revoluties komen aan bod (Franse, Amerikaanse en industriële), de 

biografieën en werken van zes dichters worden besproken en de leerlingen werken aan 

hun schrift. Hierin schrijven zij de behandelde stof, de gedichten en ze illustreren het 

schrift.  Leerlingen lezen zelfstandig twee boeken en maken hierover een boekverslag.  

  

Duits  

Vmbo-tl  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen die in klas 4 de lessen Duits volgen hebben er bewust voor gekozen. 

Redenen zijn verschillend van Duits vind ik gewoon leuk tot alles is beter dan frans.  

Maar waar gaat het om: het is een bewuste keuze voor het vak.  Dat betekent jij in de 

lessen nu met enorm hoog tempo kunt werken en leerlingen op hun keuze kunt 

aanspreken.   

Leerlingen vinden het leuk om aan grammatica te werken en schema’s te begrijpen en 

toe te passen. Zij krijgen nu het overzicht van de grammatica en dat vinden zij leuk.  

 

Inhoud van de lessen  

In de 4th klassen wordt er gewerkt uit de methode: ‘na klar’.   

Centraal staat het opbouwen van woordenschat. Wekelijks hebben de leerlingen een 

schriftelijke overhoring van woorden en zinnen die vaak gebruikt worden in het Duits. 

De woordenschat wordt verworven door het lezen van teksten die het leven en de 

werkelijkheid van jonge mensen in Duitsland en andere Duitstalige lang weergeven. 

Naast het opbouwen van woordenschat maken leerlingen ook kennis met de cultuur en 

het leven  in deze landen.   

Een centrale rol speelt ook het behandelen van grammatica. Grammatica wordt 

herhaald en verdiept zodat leerlingen steeds beter instaat zijn om uit eigen handelen te 

de structuur van de taal te herkennen.   De grootste aandacht wordt aan het trainen 

van de vaardigheden besteedt.   

  

Domein a:  

Lezen  

We oefenen leesstrategieën ter voorbereiding van het tentamen.    



                             
  

  

Krantenartikel, teksten uit het tekstboek of van internet worden gelezen en besproken.   

Maar ook literaire teksten zoals Duitse gedichten en verhalen worden gelezen en 

daardoor kennis gemaakt met Duitse literatuur en diens taal.   

Hier wordt aandacht besteedt  aan de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van 

woorden, woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context.   

  

Domein b:  

Kijk- en luisteren   

In loop van het jaar wordt kennis gemaakt met Duitstalige muziek en film.   

Leerlingen horen Duitstalige liederen, bespreken de inhoud en geven mening. 

Bovendien worden “kurzfilme” bekeken en besproken. En wordt één Duitstalige films 

bekeken.   

Ernaast worden de oefeningen uit het boek gemaakt, die ter voorbereiding van de Cito-

toets.    

Door de aangegeven oefeningen worden klassikaal kijk- en luisterstrategieën geoefend 

door het globaal en selectief luisteren, het onderscheiden van klanken en het maken 

van aantekeningen.   

  

Domein c:  

Spreekvaardigheid:  

Tijdens de lessen wordt geoefend dat leerlingen  hun mening over een gelezen tekst 

kunnen geven, gelezen teksten kunnen samenvatten, op vragen kunnen reageren en 

dialogen kunnen voorbereiden.   

Onderwerpen zijn van  persoonlijk belang, zijn vertrouwd of hebben met het dagelijkse 

leven te maken.   

  

Domein d:  

Schrijfvaardigheid & grammatica  

Bij het onderdeel grammatica besteden we aandacht aan regelmatige en onregelmatige 

werkwoorden, naamvallen, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoord, bezittelijke 

voornaamwoorden, voorzetsels, vergelijkende en vergrotende trap … eigenlijk wordt 

een groot deel van de grammatica herhaald en verdiept. Bij het onderdeel 

schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan een persoonlijke brief.   

 

Duits  

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  



                             
  

  

Leerlingen die in klas 4 de lessen Duits volgen hebben er bewust voor gekozen. Dat 

betekent dat er in een hoger tempo gewerkt kan worden. Leerlingen vinden het leuk 

om aan grammatica te werken en schema’s te begrijpen en toe te passen. Zij krijgen nu 

het overzicht van de grammatica en dat vinden zij leuk. In de literatuur gaat het om het 

ontdekken van idealen en de levensverhalen van mensen. Ze ontdekken  zichzelf door 

het leven van een ander.  Het zelfstandig lezen biedt leerlingen  de mogelijkheid om 

individueel contact te maken met de Duitse taal. Ze verdiepen en ontdekken de taal.  

 

Inhoud van de lessen  

In de 4hv klassen wordt er gewerkt uit de methode: ‘na klar’. Centraal staat het 

opbouwen van woordenschat. Wekelijks hebben de leerlingen een schriftelijke 

overhoring van woorden die vaak voorkomen in het centraal examen. De woordenschat 

wordt verworven door het lezen van teksten die het leven en de werkelijkheid van 

jonge mensen in Duitsland en andere Duitstalige landen weergeeft. Naast het 

opbouwen van woordenschat maken leerlingen ook kennis met de cultuur en het leven  

in deze landen. Een centrale rol speelt ook het behandelen van grammatica. 

Grammatica wordt herhaald en verdiept zodat leerlingen steeds beter in staat zijn om 

zelf de structuur van de taal te herkennen.  De grootste aandacht wordt aan het trainen 

van de vaardigheden besteed.   

Inhoud naar domeinen:  

A: lezen  

We oefenen leesstrategieën ter voorbereiding van het centraal examen.  

Krantenartikelen, teksten uit het tekstboek of van internet worden gelezen en 

besproken. Maar ook literaire teksten zoals Duitse gedichten en verhalen worden 

gelezen. Hierdoor wordt kennis gemaakt met de Duitse literatuur. Er wordt aandacht 

besteed  aan de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van woorden, 

woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context.   

B: kijken en luisteren   

In loop van het jaar wordt kennis gemaakt met Duitstalige muziek en film. Leerlingen 

horen Duitstalige liederen, bespreken de inhoud en geven hun mening. Bovendien 

worden “kurzfilme” bekeken en besproken. Daarnaast worden nog tenminste twee 

Duitstalige films bekeken.  

C: spreekvaardigheid:  

Tijdens de lessen oefenen de leerlingen  het geven van hun mening over een gelezen 

tekst. Ze kunnen het samenvatten, ze kunnen een presentatie houden en ze kunnen 

reageren op vragen. Ze presenteren daarnaast een onderwerp waar ze veel over weten.   

  

D: schrijfvaardigheid & grammatica  

Bij het onderdeel grammatica besteden we aandacht aan regelmatige en onregelmatige 

werkwoorden, naamvallen, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoord, bezittelijke 

voornaamwoorden, voorzetsels, vergelijkende en vergrotende trap. De grammatica 



                             
  

  

wordt herhaald en verdiept. Bij het onderdeel schrijfvaardigheid wordt aandacht 

besteed aan het schrijven van een persoonlijke brief.   

E: literatuurgeschiedenis:  

In de literatuurlessen behandelen wij teksten, gedichten , boeken en schrijvers uit  „das 

mittelalter”, “der sturm und drang” und  “die aufklärung”. Daarnaast worden historische 

en literaire kenmerken van de periode verkend, evenals het leven en werken van de 

schrijvers. Bovendien moeten leerlingen twee boeken zelfstandig lezen. De boeken 

heten „ crazy“ en liebellensommer“.   

 

 

   



                             
  

  

Frans  

Alle niveaus  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leesvaardigheid: Het doel van de oefeningen in leesvaardigheid is het verkrijgen 

van tekstbegrip  woordenschat:  

Het doel van het verwerven van nieuwe woorden is het verhogen van 

tekstbegrip.  

 

Inhoud van de lessen domein a:  

Leesstrategieën   

We oefenen leesstrategieën door aandacht te vestigen op lecture globale et détaillée, 

de toon van de tekst, verwijswoorden, het raden van woorden, 

woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context. Ook wordt 

aandacht besteed aan idioom.  

Domein b:  

Kijk- en luisterstrategieën  

We oefenen klassikaal en thuis kijk- en luisterstrategieën door globaal en selectief 

luisteren, het onderscheiden van klanken en het maken van aantekeningen.   

Domein c:  

Informele gesprekken :  

We oefenen met het houden van informele gesprekken aan de hand van onderwerpen 

die vertrouwd zijn, persoonlijke belangstelling hebben of het dagelijks leven ( bv. 

Familie, school of studie, hobby’s, werk, reizen, weer, toekomst en actuele gebeurtenis). 

Ook wordt geoefend met het maken van zakelijke afspraken en het uitwisselen van 

nieuwtjes. Hierbij wordt aandacht besteed aan de uitspraak.  

Domein d:  

Schrijfvaardigheid & grammatica  

Bij het onderdeel grammatica besteden we aandacht aan regelmatige en onregelmatige 

werkwoorden, tijden en wijzen, lidwoord, telwoorden, bijvoeglijk naamwoord en 

bijwoord, vergelijkende en vergrotende trap, verbindingswoorden, tegenwoordig 

deelwoord,  subjonctif, …  

Bij het onderdeel schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan een eenvoudige 

persoonlijke brief.   

Domein e:  

Literatuurgeschiedenis :  

Bij literatuurgeschiedenis wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het frans tot en 

met de 16e eeuw. Er wordt gewerkt met tekstfragmenten, gedichten en toneelstukken 

uit deze periode. Daarnaast worden historische en literaire kenmerken van de periode 

verkend, evenals het leven en werken van de schrijvers.  



                             
  

  

Klassikaal en thuis worden le petit prince en mr ibrahim et les fleurs du coran gelezen.  

Domein b:  

De oefeningen in kijk- en luistervaardigheid zijn bedoeld om:  

Hoofdpunten en details te volgen/begrijpen (bijv. In gesprekken tussen 

moedertaalsprekers)  

Beschrijvingen te begrijpen (bijv. Op het station, bij een arts)  

Handeling en verloop van de gebeurtenissen in veel films te volgen  

  

Domein c:  

Gesprekken worden gevoerd opdat de leerling:  

Kan reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers  

Informatie kan vragen en verstrekken,  

Gevoelens kunnen uitdrukken  

Zaken en personen kunnen beschrijven en standpunten en argumenten kan 

verwoorden -  zijn mening kan geven  

  

De spreekvaardigheid komt tot uiting in het houden van een presentatie.  

Domein d: de grammatica- en schrijfoefeningen  zijn bedoeld om te komen tot :  

Een eenvoudige persoonlijke brief   

Juist gebruik van grammatica (regelmatige en onregelmatige werkwoorden, tijden en 

wijzen,  telwoorden, …)  

Domein e: het lezen van literatuur dient om het leesplezier en de leesvaardigheid te 

bevorderen  

  



                             
  

  

Geschiedenis  

Vmbo-tl/havo  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens de opbouw van het pta en het gebruikte handboek (memo voor vmbo). Het 

derde onderwerp ‘’industriële revolutie’’ werd echter vervangen voor de ‘’eerste en 

tweede wereldoorlog’’, omdat dit wordt ervaren als een zeer belangrijk thema dat ook 

de vmbo-leerling enigszins moet beheersen.  

 

Inhoud van de lessen   

Module 1: Nederland en Indonesië  

Module 2: staatsinrichting in Nederland  

Module 3: eerste en tweede wereldoorlog  

Module 4: sociale zekerheid  

Module 5: cultuur 1945-nu  

Module 6: de koude oorlog   

Over het algemeen zullen de lessen worden ingedeeld in een klassikaal deel en een deel 

waar de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan. De eerste helft van de les zal 

klassikaal theorie worden overgedragen via een plenair hoorcollege of een 

onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan de leerlingen met opdrachten aan het werk. Bij 

deze opdrachten wordt veel gebruik gemaakt worden van de informatie in het 

handboek en de opdrachten in het activiteitenboek. Ook wordt getracht met de 

opdrachten verschillende leerstijlen bij de leerlingen aan te spreken. Hierbij kan men 

denken aan de volgende opdrachten:  

Oriëntatieopdrachten uit het activiteitenboek  

Samenvatting opdrachten.  

Schrijfopdrachten: werkstukken en verslagen  

Beeldopdrachten met spotprenten of plaatjes  

Film met filmopdracht  

Luisteropdrachten  

Discussievormen binnen de leerstof  

Inleefopdrachten  

  

Havo/vwo    

 

Pedagogische achtergronden en doelen  



                             
  

  

In de 3e klas is dit thema echter al uitgebreid aan bod gekomen, dus in plaats van een 

lessenserie zullen de leerlingen een werkstuk over een thema binnen het onderwerp 

schrijven.   

 

Inhoud van de lessen  

Van jagen en verzamelen tot landbouw  

Een historisch overzicht van de prehistorie, ca. 300.000 v. Chr. – 500 v. Chr. Behandeld 

worden het ontstaan van de mens, jagen-verzamelen, het ontstaan van de landbouw en 

de eerste stedelijke samenlevingen. Ook wordt enige aandacht besteed aan het oude 

Egypte.   

De Grieks-romeinse wereld  

Een historisch overzicht van de periode van Grieken en romeinen, ca. 800 v. Chr. - 500 

n. Chr. Het ontstaan van de Griekse polis, de oorlogen tussen de Grieken en de perzen, 

vernieuwingen in wetenschap, filosofie en kunst en de invloed van Alexander de grote 

vallen binnen de Griekse tijd. Daarnaast komen het ontstaan en uitbreiden van het 

romeinse rijk, het stichten van het imperium en keizerrijk en het ontstaan van het 

christendom aan bod.   

  

De middeleeuwen  

Een historisch overzicht van de Europese maatschappij tussen 500 en 1500 na. Chr. 

Behandeld worden de uitbreiding van het christendom en het christelijke wereld- en 

mensbeeld, het ontstaan van het leen- en hofstelsel, de middeleeuwse 

standenmaatschappij, het ontstaan van de islam, de kruistochten, economische 

ontwikkeling en politieke centralisatie.   

  

Veranderingen in de nieuwe tijd  

Dit hoofdstuk draait om de veranderingen in de maatschappij tussen 1400 en 1800 als 

gevolg van de renaissance. Centraal staat hoe nieuwe ideeën de indeling van de 

maatschappij kunnen beïnvloeden. Het wereldbeeld van de renaissance komt uitgebreid 

aan bod, zoals dit tot uiting komt in nieuwe wetenschappelijke ideeën, de 

ontdekkingsreizen en de reformatie. Ook wordt in het boek aandacht besteed aan het 

ancien regime, de verlichting en de Franse revolutie. In de 9e klas is dit thema echter al 

uitgebreid aan bod gekomen, dus in plaats van een lessenserie zullen de leerlingen een 

werkstuk over een thema binnen het onderwerp schrijven.   

Industrialisatie van het westen  

Dit hoofdstuk draait om de industriële revolutie, en de gevolgen voor de economie en 

de sociale situatie van de arbeiders. Naast de oorzaken en gevolgen van de 

industrialisatie komen ook de urbanisatie, de sociale kwestie en de ontwikkeling van de 

eerste sociale wetgeving aan de orde.   

Democratie en ismen ( vanaf 2008-2009)  



                             
  

  

In de geschiedenis komen verschillende politieke stromingen uitgebreid aan de orde. In 

dit hoofdstuk staat de geschiedenis en inhoud centraal van democratie, liberalisme, 

socialisme en nationalisme in de 18e en 19e eeuw. Deze kennis is zeer belangrijk voor 

het historisch begrip van de leerling bij het verwerken van de stof die volgt.   

  

Aardrijkskunde  

Vmbo-tl/havo  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens de opbouw van het pta en het gebruikte handboek (wereldwijs voor vmbo).  

Leerlingen in de 4e klas ontwikkelen een grotere interesse in de wereld om hun heen. 

Er wordt verder gekeken en grenzen worden verlegd. Aardrijkskunde biedt de 

leerlingen hierbij een venster: het geeft leerlingen de mogelijkheid om over grenzen 

heen te kijken. In de vmbo-stroom is het vak aardrijkskunde met name gericht op het 

aspect van aardrijkskunde waarbij ‘de mens als bewoner van de aarde’ centraal staat. 

De behandelde stof komt overeen met de examenstof in de methode ‘wereldwijs’.   

 

Karakteristieken ontwikkeling  

Nuancering.  

Ontmoeting / sociale omgang.  

Begin van luisteren en inleving.  

Innerlijke motivatie.  

Verantwoordelijkheidsgevoel.  

Voorzichtig begin van keuzen.  

Existentiële vragen komen op.  

Samenhangen / relaties / inzicht in processen.   

Theoretisch oordeelsvermogen.  

  

Inhoud van de lessen  

Module 1: leefbaar Nederland     

We beginnen in deze module met het onderzoeken van de leefbaarheid en zorg in 

stedelijke en landelijke gebieden van Nederland. Verschillen tussen stad en platteland 

komen aan de orde, maar ook de verschillen binnen steden. Binnen een stad leef je 

bijvoorbeeld in een arme wijk anders dan in een rijke wijk. We stellen ons o.a. De vraag 

welke verschillen er zijn in leefomstandigheden binnen Nederland. Kort wordt aandacht 

besteed aan de verschillen tussen Nederland en de belangrijkste herkomstlanden van 

arbeidsmigranten.   

Module 2: Nederlanders op vakantie   



                             
  

  

Bij het onderwerp toerisme (Nederlanders op vakantie) gaan we nader in op de 

begrippen recreatie en toerisme en de keuze van mensen voor bepaalde 

vakantielanden. Veel van de ruimte om ons heen wordt gebruikt voor toerisme, 

bijvoorbeeld in de vorm van vakantieparken, skipistes en nationale parken. We kijken 

ook naar de verbanden die er zijn tussen toerisme en economie, milieu en cultuur. Of, 

welke gevolgen heeft toerisme voor het landschap en de samenleving?   

Module 3: migratie en de multiculturele samenleving   

We onderzoeken het migratieproces en de multiculturele samenleving in Nederland en 

vergelijken deze met andere gebieden. Waar wonen de migranten vooral en wat zijn de 

maatschappelijke en ruimtelijk gevolgen van migratie voor Nederland en de 

Nederlandse bevolking? Nederland is in de loop van de geschiedenis zowel een 

emigratie- als een immigratieland geweest. Omdat er migranten binnenkwamen met 

verschillende culturele achtergronden, is Nederland een echte multiculturele 

samenleving geworden.  

Module 4: omgaan met natuurlijke hulpbronnen   

Zoet water is een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen op aarde. Behalve water 

is ook energie onmisbaar voor de mens. En verkeerd omgaan met energie leidt tot 

vervuiling. We gaan onderzoeken hoe de mens omgaat met de belangrijkste natuurlijke 

hulpbronnen en kijken op welke manier de mens er duurzaam gebruik van kan maken.  

Module 5: internationalisering van de kleding- en schoenenindustrie   

In deze module gaan we kijken naar de mondialisering (internationalisering op 

wereldschaal) van de kleding- en schoenenindustrie. De kleding en de schoenen die we 

dragen hebben al een hele wereldreis achter de rug. Dit komt omdat de productie van 

kleding en schoenen steeds sneller, flexibeler en goedkoper moet. We stellen ons o.a. 

De vraag hoe de kleding- en schoenenindustrie zich heeft ontwikkeld en wat daar 

wereldwijd de gevolgen van zijn.  

Module 6: transport en infrastructuur   

Transport en infrastructuur hebben veel met elkaar te maken. Transport is het 

vervoeren van mensen of goederen. Infrastructuur zijn alle wegen, spoorwegen, havens, 

kabels en leidingen. Al vanaf de middeleeuwen zijn de Nederlanders de vrachtvaarders 

van Europa. Nu kun je de hele wereld tot het werkgebied van de Nederlanders rekenen.  

Interessant is het om erachter te komen waarom een moderne samenleving niet zonder 

een goede infrastructuur kan. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de 

Nederlandse mainports: de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol.   

  

 Aardrijkskunde  

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens de opbouw van het pta en het gebruikte handboek (de geo voor havo).  



                             
  

  

De 4e klasser begint de wereld om zich heen (als woonplaats van de mens) te 

ontdekken. Er wordt verder gekeken en grenzen worden verlegd. Aardrijkskunde biedt 

de leerlingen hierbij een venster: het geeft leerlingen de mogelijkheid om over grenzen 

heen te kijken. In de havo/vwo-stroom is het vak aardrijkskunde met name gericht op 

het aspect van aardrijkskunde waarbij ‘de mens als bewoner van de aarde’ centraal 

staat. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het fenomeen van de aarde als 

organisme (gesteentevorming, vulkanisme, zeestromen en klimaten). Daarnaast 

ontwikkelt de leerling in de 4e klas verantwoordelijkheidsgevoel, leert het 

samenhangen te zien en verwerft het inzicht in processen. Diverse thema’s die bij 

aardrijkskunde aan bod komen, zoals het armoede- en het klimaatvraagstuk, lenen zich 

hier uitermate goed voor. De behandelde stof komt overeen met de examenstof in de 

methode ‘de geo’.  

  

Karakteristieken ontwikkeling  

Nuancering.  

Ontmoeting / sociale omgang.  

Begin van luisteren en inleving.  

Innerlijke motivatie.  

Verantwoordelijkheidsgevoel.  

Voorzichtig begin van keuzen.  

Existentiële vragen komen op.  

Samenhangen / relaties / inzicht in processen.   

Theoretisch oordeelsvermogen.  

  

Inhoud van de lessen  

Indonesië actueel   

In de module ‘Indonesië actueel’ maken de leerlingen kennis met dit grote en diverse 

land. In de eerste drie hoofdstukken leren ze meer over de (sociaal- en fysisch-) 

geografische kenmerken van de archipel en de bevolking. In hoofdstuk vier en vijf staat 

de problematiek rondom het milieu (met name de bedreiging van de Indonesische 

regenwouden) en de etnische diversiteit in Indonesië centraal.   

  

Arm en rijk   

In de eerste drie hoofdstukken van de module ‘arm en rijk’ staan de verschillen tussen 

de verenigde staten en het minder welvarende Mexico centraal. Er wordt ‘ingezoomd’ 

op het grensgebied tussen beide landen en de daar aanwezige buitenlandse bedrijven. 

Ook wordt stilgestaan bij de oorzaken en gevolgen van de migratie van Mexicanen naar 

de verenigde staten. In het vierde hoofdstuk staan de wereldwijde verschillen, maar ook 

een sterkere verbondenheid tussen landen en regio’s centraal. Door landen in de wereld 

met elkaar te vergelijken komen leerlingen meer te weten over de overeenkomsten en 

verschillen tussen die landen. Leerlingen zullen merken dat er vaak bepaalde patronen 



                             
  

  

te zien zijn in de verspreiding van allerlei menselijke verschijnselen, zoals bevolking en 

welvaart over de wereld. De meeste gebieden op aarde raken echter steeds meer 

onderling verbonden door de groei van de wereldhandel, door investeringen van het 

bedrijfsleven en door de migratie van grote aantallen mensen. De gevolgen van dit 

globaliseringproces worden in de laatste paragraaf toegepast op Groot-Brittannië en 

haar voormalige kolonie India.   

Landbouw in Europa   

In hoofdstuk 1 bestuderen de leerlingen de gevolgen van de toenemende mondiale 

handelsvrijheid in landbouwproducten voor de landbouw en het landschap in Europa. In 

hoofdstuk 2 staan de relaties tussen natuurlijke en landschappelijke verschijnselen in 

het middellands zeegebied centraal. In hoofdstuk 3 leren de leerlingen hoe de 

natuurlijke en menselijke factoren het reliëf en het milieu in het middellands zeegebied 

beïnvloeden.   

  

 

Economie  

Vmbo-tl  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Zonder gebruik van een methode zijn leerlingen in de vaklessen niet goed voor te 

bereiden op de examens. De stof die behandeld word is volgens de richtlijnen van het 

examen economie vmbo.   

  

Inhoud van de lessen  

In één jaar tijd komen de volgende onderwerpen aan bod:  

H1 (inkomsten of uitgaven?) De ene persoon geeft meer uit dan de andere, ook is er 

een verschil tussen wat mensen verdienen. Schulden, hoe voorkom je die?  

H2 (heb jij nog wat te koop?)  

Dit hoofdstuk gaat over reclame, de wetten die er in Nederland zijn en de huizenmarkt.  

H3 (hoe ben jij verzekerd?) Waarom verzekeren, onder of over verzekerd, ben je 

genoeg verzekerd en wie zijn verantwoordelijk is dat.  

H4 (doet de overheid economische zaken?) Wie is dat toch die overheid, wie betaald 

voor wie en hoe zit als ik niets meer heb.  

H5 (hoe kunnen ze het maken) hoe werkt dat nou, de productie. De echte prijs van een 

product en sneller produceren.  

H6 (wat komt er allemaal bij werk kijken) loon naar werk, wat is een baan voor jou, 

wanneer werk je en wat als je niet kan werken.  



                             
  

  

H7 (waar moet dat heen) staat Nederland er alleen voor, wat maakt de EU zo sterk en is 

welvaart wereldwijd. H8 (wat is het milieu jou waard) is het milieu een verbruiksartikel, 

wat kost schone lucht nu echt en begint een beter milieu bij je zelf.  

  

Havo/vwo  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 4e klasser is op zoek naar de verbinding van zichzelf met de wereld. Door met name 

de solidariteitsbeginselen en de inrichting van het economische systeem in dit vierde 

leerjaar uit te leggen, wordt bij deze ontwikkeling aangesloten. Het laatste onderwerp, 

de collectieve sector telt letterlijk het zwaarste hierin mee.  

 

Inhoud van de lessen  

Aan de hand van vier hoofdonderwerpen wordt gedurende dit jaar het grootste deel 

van het eindexamen behandeld. De stof bouwt op en begint met arbeidsmarkt, waarin 

de sociale wetten en solidariteitsbeginselen worden besproken. Het middendeel van 

het jaar behandelt het produceren en consumeren van huishoudens in het economisch 

leven. In de laatste maanden van het schooljaar wordt het onderwerp behandelt dat het 

meeste past bij de 4e klasser en dat voor het eerst meetelt voor het 

schoolexamencijfer; de collectieve sector. Hierin worden de overheidsuitgaven en 

inkomsten (belastingen) besproken.  

 

Wiskunde a  

Vmbo-tl  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leren de leerlingen relevante verbanden en structuren in voor hen herkenbare situaties 

op te sporen en verbindingen te leggen met wiskundige begrippen  

De leerlingen leren rekenen met verhoudingen  

De leerlingen leren regelmaat in patronen en tabellen te ontdekken en te formuleren  

De leerlingen leren statistische representaties te lezen en te interpreteren en gegevens 

te bewerken in tabellen, grafieken of diagrammen. Zij leren deze met behulp van 

centrummaten te karakteriseren.  

 

Inhoud van de lessen  

  

· Rekenen, meten en schatten  

· Tabellen, grafieken en formules  



                             
  

  

· Vlakke meetkunde  

· Gegevens verwerken  

· Werken met formules  

· Algebra voor havo en mto  

 

 

 

Wiskunde a  

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vierde klas gaat het om het leggen van verbanden. Grote lijnen kunnen nu ontdekt 

en begrepen worden. Met de oneigenlijke machten en de logaritme wordt de algebra 

afgesloten en wordt de deur naar de analyse geopend. Vanuit hetzelfde gezichtspunt: 

het leggen van verbanden, het zoeken vanuit grote lijnen, kan ook het functiebegrip 

aangelopen worden. Een nieuw element van waaruit verder gewerkt kan worden is het 

gevoel.  

 

Inhoud van de lessen  

Domein veranderingen tabellen, grafieken en formules  

Verbanden vergelijken  

Veranderingen  

Domein verbanden lineaire verbanden  

Exponentiële verbanden  

Verbanden combineren  

Domein statistiek statistische verwerking  

Statistische maten  

De normale verdeling  

Domein tellen en kans kansen  

                tellen  

                kansverdelingen           

  

 



                             
  

  

Wiskunde b  

Klas 4hv, klas h4  

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Van veel onderwerpen is het belangrijk deze in het examentraject 4 en 5 havo 

regelmatig terugkomen, en indien ze behandeld worden wel voldoende diepgang 

krijgen. Daarom gaan we steviger in op goniometrie, en behandelen we de 

meetkunde die pas in het havo-5 boek  staat. De logaritmen behandelen we niet, 

omdat deze in het volgende leerjaar als verdieping van de exponentiële functie 

aan bod komt. De toenamediagrammen, etc. vormen een mooie opstap in 5 

havo/5 vwo en worden daarom uitgesteld.  

De meeste leerlingen die wiskunde b kiezen doen dit omdat ze echt zich in de wiskunde 

willen verdiepen. Deze leergierigheid, moet ondersteund worden met 

doorzettingsvermogen, plezier in het werk, netheid, etc. Eigenlijk allemaal uitdagingen 

voor de leerlingen waar ze soms bij ondersteund mee moeten worden. In de 4e is het 

verstand zo ontwikkeld dat de leerlingen een grotere abstractie aankunnen en meer 

overzicht en inzicht kunnen krijgen.  

  

Inhoud van de lessen  

Herhaling en verdieping van de algebra, wortelfuncties, gebroken functies, exponentiële 

functies, wortels, machtsfuncties, goniometrie, meetkunde  

 

Biologie  

Vmbo-tl  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De reden voor de keuze van deze onderwerpen is gelegen in de eindexameneisen van 

het vmbo.  Verder worden een aantal praktische onderwerpen aangeboden om nog wat 

natuurervaringen te bieden.  

  

Inhoud van de lessen  

Gedragsleer, ecologie, milieukunde, immuniteit en de huid, celleer, stofwisseling, 

ordening, evolutietheorie, erfelijkheidsleer. Practica; gedragsleer, microscopie en 

vogelzang.  

  



                             
  

  

  

Biologie  

Havo/vwo  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Met de onderwerpen: bescherming van het interne milieu van het lichaam, voeding en  

vertering, transport, gaswisseling en uitscheiding levensprocessen sluit ik aan op de 

periode en verdiep deze inhouden, zie aldaar. De ecologie zie ik ook als een oog krijgen 

voor de levensprocessen in de natuur en daarmee een verder ontwikkeling van het 

procesbewustzijn.   

 

 

Inhoud van de lessen  

Ecologie, bescherming van het interne milieu van het lichaam, voeding en  vertering, 

transport, gaswisseling en uitscheiding. Fenomenologisch georiënteerde practica 

vogeldeterminatie en plantkunde.  

  

Natuurkunde  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De vrije school besteedt in de lagere jaren minder aandacht aan natuurkunde dan 

reguliere scholen doen. Leerlingen stromen in klas 4 in met minder kennis en 

vaardigheden en ook met een onvolledig beeld van wat het vak inhoudt en van hen 

vergt. De leerlingen moeten in klas 4 leren hoe zij met dit vak omgaan. Daarbij gaat het 

met name om het ontwikkelen van discipline en een goede werkhouding. In klas 4 

wordt d.m.v. Voortgangstoetsen en praktische opdrachten, die niet voor het examen 

meetellen, gewerkt aan kennis, vaardigheden en motivatie. De behandelde 

onderwerpen bestrijken een breed veld van de natuurkunde, waarin veel verschillende 

vaardigheden aan de orde gesteld worden. In het tweede deel van het schooljaar 

worden ook examentoetsen afgenomen, waaronder een p.o. waarin inzicht op de eigen 

omgang met het vak en wat je ermee kunt en wilt (toekomstig beroepsperspectief) 

centraal staat.  

 

Inhoud van de lessen  

· Algemene technieken  

· Elektrische stroom  

· Licht  



                             
  

  

· Kracht en bewegen  

· Signaalverwerking  

· Geluid  

  

Terug- en vooruitblik  

Omgaan met groot- en eenheden; meetonnauwkeurigheid en hoe dat doorwerkt in 

berekeningen; significante cijfers en afrondregels; probleemoplossende vaardigheden.  

Verschil tussen spanning, stroom, weerstand, vermogen; spanning, stroom, weerstand, 

vermogen toepassen bij schakelingen; energierekening en huisinstallatie.  

Spiegels en spiegelwet; spiegelbeeld construeren; lenzen, brandpunt, afbeelden met 

lenzen; lenzenformule en vergroting; beeld bij lenzen construeren; 2 typen breking; 

brekingswet en brekingsindex; totale terugkaatsing. Kracht als oorzaak van een 

beweging; traagheid; massa, kracht en versnelling; kracht als vector; vectoren optellen 

en ontbinden; krachten construeren; evenwicht.  

Automatische schakelingen ontwerpen, bouwen, testen; werking en eigenschappen van 

componenten; componenten koppelen om aan de ontwerpeisen te voldoen.  

Frequentie en toonhoogte; amplitude en geluidssterkte; oscilloscoop; klank en trilling 

vorm; trillingstijd bij massa/veer en slinger; resonantie.  

Oriënteren op en presenteren van de eigen ontwikkelingsweg en het 

beroepsperspectief binnen natuurkunde.   

  

Scheikunde  

Havo/vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen hebben voordien geen vaklessen gehad, maar alleen periodelessen.  

Het is van belang om op zorgvuldige wijze de overgang te vinden van de 

fenomenologische chemie, zoals die in de voorafgaande perioden in de klassen 1,2 en 3 

plaatsvond naar de vaklessen waar gewerkt wordt vanuit het atoommodel.  

Het is ook van belang om met behulp van verschillende basiskennis te starten met 

scheikunde lessen, maar niet gelijk met atoombouw terwijl dat ze de symbolen en 

elementen niet kennen. Het is de bedoeling dat de scheikunde onderwerpen stap voor 

stap worden opgebouwd. Bij het gebruiken van extra opdrachten van het boek of via 

stencil wordt extra leerstof en opdrachten gevraagd aan vwo-leerlingen.  

 

Inhoud van de lessen  

Voordat de leerlingen beginnen met de lessen uit het boek, is het belangrijk dat de 

leerlingen voorkennis krijgen over chemie en een band kunnen leggen met het dagelijks 

leven. Daarom worden ongeveer 12 lessen besteed aan de volgende onderwerpen: 



                             
  

  

waar gaat scheikunde over, verschil tussen scheikunde natuurkunde en biologie. 

Stoffen en materie er omheen, fase en faseovergangen van de stoffen, opbouw van 

stoffen, verdeling van stoffen in twee groepen zuiver en mengsels, belangrijke soorten 

mengsels en het scheiden van mengsels. Kennis maken met nieuwe termen: moleculen, 

atomen, chemische reactie, reactie schema, beginstoffen en eindproducten. Belangrijke 

soorten van de chemische reactie, soorten van ontledingsreacties, elementen van 

periodieksysteem, ontleedbare en niet ontleedbare stoffen. Symbolen van een aantal  

atoomsoorten, molecuulformules van een aantal ontleedbare stoffen.   

Na afsluiten van boven genoemde basiskennis wordt een vgt toets gegeven over een 

behandelde leerstof.  De leerlingen zijn nu klaar om te beginnen met het boek, 

hoofdstuk: atoomopbouw, massa van atoom, atoomnummer, enkelvoudige en 

samengestelde ionen, isotoppen, atoombindingen. Welke stoffen geleiden stroom.   

Fossiele brandstoffen, volledige en onvolledige verbranding, kennis maken met nieuwe 

termen, zoals koolwaterstofverbindingen, broeikaseffect, fotosynthese en 

kolenvergassing. Milieuverontreiniging door verbrandingen, zure regen, aardolie, 

destillatie proces van aardolie en kraken.   

Alkanen, alkenen alkynen: structuurformules, structuurisomerie, systematische 

naamgeving, eigenschappen. Ook alcoholen, alkaanzuren en additiereactie bij alkenen 

worden behandeld.   

Zout: er wordt veel klassikaal practicum gedaan. Het gaat over zoutvorming, 

aansluitend aan wat er in de periode is behandeld, zoutformules, oplosbaarheid in 

water, zoutoplossingen bij elkaar, neerslagreactie, het maken van zout, zuiveren van 

water m.b.v. Neerslagreactie ion soorten aantonen. Hierover wordt praktische 

proefwerk geven.   

Periodiek systeem: in het periodieksysteem zijn de elementen gerangschikt naar 

opklimmend atoomnummer, alkalimetalen, halogenen en edelgassen herkennen. Drie 

soorten stoffen: metalen, zouten en moleculaire stoffen, verschil in stroomgeleiding van 

deze groepen. Berekenen van een molecuul massa, massapercentage, dichtheid, aantal 

mol, volume en molaire massa (g/mol). Significante cijfers is ook een belangrijke deel bij 

rekenen, de leerlingen krijgen  naast het boek extra opdrachten op een stencil over 

chemische rekenen.  

Water is de kern van het hoofdstuk, water als een oplosmiddel, waterstofbruggen, 

kristalwater, zeep en was werking, namen en formules van hydraten.   

Zuur en base: naast zuur en basen wordt indicatoren en ph van de zure en basische 

oplossingen berekend m.b.v. Logaritme van concentratie van deze oplossingen, hier 

wordt  mol rekenen weer herhaald.  

 

 

  



                             
  

  

Lichamelijke opvoeding  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Terugslagspelen denken: De leerling kan  meer met  tactieken spelen om tot scoren te 

komen. De leerling ziet verschillen in  niveau en pas zich daarop aan.  

Voelen: De leerling voelt het verschil tussen winst en verlies.  

Willen: De leerling zoekt naar sociale ontmoeting met de ander.  

  

Slag- en loopspelen denken:  

De leerling komt in aanraking met softbal met het overbrengen van de regels op een 

andere groep leerlingen. De leerling kan omgaan met de regels van het softbal spel en 

kan ze op de goede manier toepassen in het spel tot doel het goed laten verlopen van 

het spel.  

Voelen: De leerling voelt aan welke acties nodig zijn en op welk moment binnen het 

aangeven van de regels voor het goed laten verlopen van het softbal spel.  

De leerlingen voelen aan hoe zij positioneel moeten staan om het best tot hun recht 

komen als scheidsrechter van het spel.  

Willen: De leerling wil zorgen dat het spel goed verloopt.  

De leerling wil een scheidsrechterlijke beslissing maken binnen het softbalspel.  

De leerling wil anderen aansporen om samen tot een zo goed mogelijk spel te komen. 

De leerling wil leiding nemen over het softbalspel.  

  

Doelspelen denken: De leerling kan nu echt komen tot  tactische verdieping in de 

diverse doelspelen. De leerling wordt gevraagd veel spelkennis toe te passen om het 

gehele spel te laten lopen en tot winst te komen.  

De leerling is dus tevens bezig met deze kennis nog meer eigen te maken.  

De leerling komt toe aan het scheidsrechteren. De regels die werden geleerd en ervaren 

in het verleden, de eerste ervaring als spelleiders geven nu de mogelijkheid tot het 

scheidsrechteren van een doelspel.  

Voelen: De leerling vindt het langzaamaan weer fijner om gezamenlijke te presteren, 

maar nu vanuit een langzaam meer bewust wordende innerlijke keuze i.p.v. Door de 

leerkracht gestuurd of gevoeld vanuit de klassenstroom.  

Willen: De leerling heeft zijn  eigenzinnigheid nog niet opgegeven, maar het begint wel 

af te zwakken. De leerlingen kunnen leuke spelen, maar ook moeilijkere spelen die meer 

begrepen worden, sneller oppakken en uitvoeren.  

De leerlingen ervaren dat technische vaardigheden doorslaggevend kunnen zijn voor 

een grotere of kleine wil m.b.t. Een bepaald spel. Door vooral ook aandacht te geven 

aan tactische verdieping in het spel en hierover afspraken te maken wordt er een ander 

element van het spel aangeroerd dat tot spelvreugde kan leiden. De leerling moet bij 

het begeleiden (scheidsrechteren of verzorgen van les-, speldelen) een 



                             
  

  

doorzettingsvermogen tonen om tot het daadwerkelijke doen, de beslissingen nemen, 

te komen.  

  

Atletiek  

Denken: De leerling weet dusdanig veel over de basis van de diverse onderdelen dat zij 

andere jongere leerlingen van de school hierin kunnen begeleiden en jureren tijdens 

bijvoorbeeld een sportdag.  

Voelen: De leerling voelt wanneer een medeleerling extra ondersteuning nodig heeft, 

mentaal of technisch, tijdens het uitoefenen van de diverse atletiekonderdelen. Willen:  

De leerling kan de wil oproepen een rol te spelen in de atletiek. Hetzij door zelf nog 

steeds gedreven te zijn de eigen prestaties te verbeteren, hetzij door een 

begeleidende/jurerende rol in te nemen, hetzij door een coachende rol te kunnen 

vervullen.  

  

Turnen  

Denken: De leerling kent alle basistechnieken en weet bij al deze technieken hulp te 

verlenen. De leerling weet waarom bepaalde bewegingsvormen een vereiste zijn om tot 

een overstijgend doel te komen.  

Voelen: De leerling voelt wanneer zijn medeleerling hulp of ondersteuning nodig heeft 

bij een bepaald onderdeel. Hij kan dit geven door positieve stimulatie of het vangen bij 

bijvoorbeeld een salto.  

Willen: De leerling wil uitgedaagd worden met nieuwe spectaculaire onderdelen zoals 

serie sprongen of een dunk met trampoline.  

De leerling kan het opbrengen om zichzelf binnen het turnen te blijven verbeteren. Of 

medeleerlingen hier in de ondersteunen of zelfs jureren.  

  

Zelfverdediging denken:  

De leerling komt in aanraking met het aanleren en het leiden van een zelfverdediging 

vorm. De leerling kent de bijbehorende regels van een aantal zelfverdediging vormen en 

kan deze toepassen als scheidsrechter.  

Voelen: De leerling voelt aan welke actie  je als spelleider  nodig hebt om een spel goed 

te leiden. De leerling voelt aan wanneer je moet ingrijpen binnen het spel.  

De leerling voelt aan wanneer hij/ zij moet het spel moet stoppen.  

Willen: De leerling wil een zelfverdediging vorm leiden.  

De leerling wil de regels naleven en duidelijk aangeven. De leerling wil dit in een veilige 

situatie doen.   

             



                             
  

  

Ambachtelijke en kunstzinnige vakken klas 4 

Euritmie  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 3e klasser, nog 'bedolven' onder gevoelens en emoties in denken en willen.    

Bij de 4e klasser echter gaat 'de storm wat liggen' en ontstaat er langzaamaan 

een nieuwgevonden evenwicht/midden. De oefeningen steunen en sterken de 

leerling zelf bemiddelaar te zijn tussen buiten en binnenwereld. De oefeningen 

scheppen orde.  

 

Inhoud van de lessen  

· binnen en buitenwereld onderzoekende en oriënterende (pedagogische) oefeningen 

die zowel de 'wereld om mij heen' als de 'wereld binnenin mij' (“schau in dich / schau 

um dich”) verbinden.  

· hier sluit de pedagogische oefening t i a o a i t direct op aan.   

· In de te lopen spiraal vorm (choreografie) van deze oefening verbindt  de 4e klasser 

binnen- en buitenwereld met elkaar.   

· In de te lopen vorm spiegelt zich ruimtelijk links en rechts, maar ook 'voor en 

achter'. Dit verwijst o.a. naar het dag en nacht ritme van slapen en waken.   

· letter gebaren en vormen / choreografie van bestaande of zelfgemaakte gedichten, 

zelfstandig en met elkaar maken en uitvoeren.  

· in de muziek (summiere) toon- en interval gebaren  tegelijkertijd met 

vorm/choreografie kunnen uitvoeren.   

 

Zang en koorzang  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vierde klas wordt de innerlijke wereld geordend. Er ontstaat gevoel voor nuance. 

Dit wordt in de koorzang zichtbaar.  

 

Inhoud van de lessen   

Evenals in de derde klas wordt er in de tiende gewerkt met muziek die geënt is op de 

jaargetijden en het klassieke repertoire. Voor de opvoeringen worden andere stukken 

gekozen dan in de 3e klas. Het gaat bij de keuze van de stukken vooral om harmonie en 

dynamiek.   

Er wordt een begin gemaakt met de innerlijke beleving piano en forte.   

  



                             
  

  

Tekenen  

Pedagogische doelen en achtergronden  

Uitgangspunt is de formele klassieke teken techniek om dat zij in klas 3 het 

concretiseren geleerd hebben. Zij beginnen met een bekend onderwerp en leren zo het 

proces van verandering volgen. Het loslaten van het formele tekenen is een belangrijk 

onderdeel in de vierde  klas. Zij leren dat een portret in verschillende manier uitgewerkt 

kan worden, daardoor wordt hun synthetische ontwikkeling vergroot. Hun nuancering 

neemt toe en de innerlijke motivatie wordt geprikkeld.  

Het thematiseren van verschillende gemoedstoestanden wordt introduceert omdat 

leerlingen langzaam in staat zijn zich in de ander in te leven en zij inzichtelijker met 

processen bezig zijn. Er wordt meer met verschillende materialen gewerkt om dat bij 

hun een nuancering in hun gevoelsleven plaatsvindt.    

 

Inhoud van de lessen  

Het leren maken van een portretserie.  

Het uitgangspunt is portreten uit der renaissance periode.   

Portreten worden formeel naar de theorie getekend.  

Portreten worden nuanceert door polariteit  integreren.  

Portrenen worden in verschillende gemoedstoestanden thematiseert.  

Daarbij maken leerlingen kennis met allerlei verschillende materialen.  

Theorie:   

Schilder: Lucian Freud, Weitzer, Van Gogh, Käthe Kollwitz grafisch: Barnsley, Andy 

Warhol. Evaluatie van hun eigen werk. Leerlingen geven elkaar titels van de gemaakte 

schilderijen.   

  

Houtbewerking   

Meubelmaken / machinale houtbewerking  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de leeftijd van 16 jaar is er meer ruimte en overzicht, nuancering en geduld in het 

zielenleven aangekomen. Het denken wordt vrijer. Het is mogelijk dieper en exacter in 

de materie te dringen en tegelijkertijd gevoelsmatig opener te staan voor processen. 

Vanaf nu kunnen echte kunstzinnige keuzes gemaakt worden. Voor het evenwicht, en 

om het denken exact te scholen en de wil tot in de precisie te ‘stalen’ is het 

kennismaken en concreet werken met houtverbindingen waar uiterste precisie vereist 

wordt een zinvolle opgave. Beide te ontwikkelen kwaliteiten horen bij elkaar.  

Denken: het denken in verbinding brengen met de concrete werkelijkheid. In dit geval 

met de wetmatigheden van het ambacht tot in de millimeter. De oorspronkelijk ‘vage’ 

voorstelling van een kistje wordt stapsgewijs in een proces exacter gemaakt.   



                             
  

  

Voelen: het gevoel voor schoonheid en functie wordt beoefend in de harmonische 

verhoudingen. Ook bij het afwerken komt dit aan de orde. enthousiasme ontstaat als 

aan het eind, ondanks evt. Missers, toch een mooi ogend kistje tot stand komt.  

Willen: het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek wordt hier vereist. De wil tot op 

de millimeter sturen en beheersen is de zin van deze ‘incarnatieoefening’. Eerst op 

papier daarna in hout. Vanuit het denken wordt de voorstelling ‘kistje’ steeds verder 

geconcretiseerd, in de wil gebracht.  

 

Inhoud van de lessen  

Het maken van een houten kistje of kastje met zwaluwstaartverbindingen. Optioneel: 

een ander meubelstuk met zwaluwstaarten. Tafeltje, stoel etc.  

  

Textiele werkvormen  

  

Eigen kledingstuk  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerling leert zichzelf beter kennen en kan dit uitdrukken in het werkstuk. De eigen 

identiteit krijgt op deze manier meer vorm. De leerling ziet dit ook bij klasgenoten. De 

leerling moet zelf voor een groot deel verantwoordelijkheid nemen voor de planning. 

Denkleven: ontwerpen gevoelsleven: vorm, materiaalgebruik wilsleven:  

 

Inhoud van de lessen   

In klas 1, 2 en 3 hebben de leerlingen zich ambachtelijke technieken eigen gemaakt. 

Deze kennis gaat de 4de klasser in praktijk brengen door het maken van een eigen 

kledingstuk. Het thema ‘metamorfose’ staat centraal. In de 4e klas werkt de leerling 

vanuit ‘het idee’ naar een werkstuk toe. De techniek staat op de tweede plaats.  

Omdat de manier van werken anders is dan in de vorige jaren is het belangrijk dat de 

leerlingen goed begrijpen wat de bedoeling is. De eerste lessen wordt er dan ook 

aandacht besteed aan het ‘out of the box’ denken door middel van verschillende korte 

opdrachten.   

Vervolgens wordt er een moodboard gemaakt met als thema: ‘hoe wil je zijn’, ‘wat wil je 

uitstralen’. Naar aanleiding van dit moodboard wordt een oud kledingstuk gekozen dat 

wordt veranderd. Dit is het werkstuk. Het proces wordt bijgehouden in een werkmapje.  

Technieken/vaardigheden:  

Leren conceptueel te denken. Leren technieken van vorige jaren toe te passen bij een 

eigen idee. Leren van schets naar uitvoering te werken. Leren zelfstandig te werken en 

te plannen.   

 

  



                             
  

  

Drama  

  

De lach en de traan  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de leeftijd van 16 jaar is er meer ruimte en overzicht, nuancering en geduld in het 

zielenleven aangekomen. Het denken wordt vrijer. Het is mogelijk dieper en exacter in 

de materie te dringen en tegelijkertijd gevoelsmatig opener te staan voor processen. 

Vanaf nu kunnen echte kunstzinnige keuzes gemaakt worden. Voor het evenwicht, en 

om het denken exact te scholen en de wil tot in de precisie te ‘stalen’ is het 

kennismaken en concreet werken met houtverbindingen waar uiterste precisie vereist 

wordt een zinvolle opgave. Beide te ontwikkelen kwaliteiten horen bij elkaar.  

  

Inhoud van de lessen  

Verhalenverteller(eigentijds)  

De leerling kan in een solopresentatie een eigentijds verhaal vertellen. D.m.v. 

Oefeningen in  de les, (aanwezigheid, uitstraling, richten naar publiek, aandacht 

vasthouden) en zelfstandig thuis bereid de leerling deze presentatie voor en voert die 

uiteindelijk op in de besloten kring van de klas.  

  

Melodrama  

Een tekst uit de bestaande toneelliteratuur wordt bewerkt tot een passend script. De 

leerling krijgt inzicht in de dramaturgie (opbouw van een toneelstuk) van een bewerkte 

tekst. De leerling kan zijn/haar rol geloofwaardig spelen en tegelijkertijd een dramatisch 

moment in alle grootsheid neer durven zetten.  

Uiteindelijk wordt de voorstelling gespeeld in het theater van de school voor ouders, 

docenten en medeleerlingen) evaluatie melodrama  

De leerling schrijft een verslag over de gespeelde klassieker. Hij/zij toont hiermee 

inzicht en kennis over het maakproces en de uiteindelijke voorstelling. Er wordt in de 

les een schrijfwijzer aangeboden  

  

Clowns  

D.m.v. Speloefeningen leert de leerling zijn/haar eigen clown spelen. Het kwetsbare 

durven tonen en kunnen reageren op het publiek en geloofwaardig en met een goede 

timing kunnen spelen wordt getoetst tijdens een presentatieavond  

  

Commedia dell arte.  

De maskers uit de commedia dell arte worden gebruikt om de leerling via vaststaande 

(arche) types op een groteske manier te leren spelen. Humor, beweging, muziek en 

attributen worden ingezet om uiteindelijk een voorstelling te maken. Deze zal gespeeld 



                             
  

  

worden in het theater van de school voor familie/bekenden, docenten en 

medeleerlingen.  

  

Evaluatie commedia dell arte  

De leerling schrijft een verslag over de gespeelde commedia dell arte voorstelling. 

Hij/zij toont hiermee inzicht en kennis over het maakproces en de uiteindelijke 

voorstelling. Er wordt in de les een schrijfwijzer aangeboden.  

  

Film acteren  

N.a.v. Van een scene uit een bestaande toneeltekst maakt de leerling een  filmscene. In 

groepjes wordt een script een filmplan en een montageplan geschreven en uitgevoerd. 

De resultaten worden getoond tijdens een openbare filmavond op school.  

  

Theatergeschiedenis  

De leerling schrijft een werkstuk over een  gekozen periode uit de theatergeschiedenis. 

Deze keuze kan gemaakt worden n.a.v. Een in de les aangeboden schrijfwijzer, waarin 

de verschillende perioden beschreven staan  

  

Verslagen theaterbezoek  

De leerling bezoekt gedurende het schooljaar 3 verschillende professionele, 

theatervoorstellingen vervolgens schrijft hij/zij, over elke voorstelling, een recensie. 

Hiervoor wordt in de les een kijkwijzer aangeboden. Toegangskaartjes moeten verplicht 

worden bijgevoegd  

  

Dans  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

1]zelfrespect/ plezier  

2]zicht en bewustzijn krijgen van je eigen en andermans mogelijkheden.  

3]bewegingsplezier ook laten zien, expressief durven zijn!   

 

Inhoud van de lessen  

1]eigen vaardigheden worden ingezet voor de eigen creatie van een dans.  

2]analyse wordt geoefend   

3]reflectie wordt getraind  

 

Muziek  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  



                             
  

  

De leerlingen hebben allen met eigen beweegredenen voor het vak muziek gekozen, 

hebben daarin een verschillende achtergrond en vormen daardoor een zeer diverse 

groep. In de tiende gaan ze voornamelijk als groep tewerk en leren d.m.v. Verschillende 

praktische opdrachten samenwerken. Beleving, aftasten en ontdekken van sociale en 

muzikale structuren staan in deze lessen centraal. De focus ligt nog niet echt in een 

bepaalde richting, ook wordt er in het spel vaak gewisseld van instrumenten. Hierdoor 

krijgen de leerlingen de ruimte hun eigen kwaliteiten en interesses te ontdekken en 

tevens die van de anderen in de groep. Ze geven elkaar vaak tips over de vordering van 

het werk van de ander. De muziektheorie geeft hen een stevige basis aan kennis mee, 

waardoor ze snel inzicht krijgen in hoe instrumenten werken en er mee uit de voeten 

kunnen. Er wordt veel ingespeeld op wat de leerlingen aan eigen muzikale interesses 

meenemen, bijvoorbeeld door de opdracht een bestaand liedje naar keuze te 

veranderen en uit te voeren. Het improviseren in de groep laat ze ontdekken hoe 

muzikale creaties ontstaan en maakt dat ze steeds meer gaan luisteren naar nieuwe, 

onbekende klanken. Ook leren zij structuur en het geleerde even los te laten en alleen 

op het gevoel en het gehoor af te gaan. Bij het maken van eigen composities komen ze 

zichzelf tegen. Ze leren zich open te stellen voor inspiratie, krijgen inzicht in hun manier 

van werken en leren zich zelfstandig op muzikaal gebied te ontwikkelen. Alles wat ze 

maken wordt ook uitgevoerd, dit spoort hen aan creatief om te gaan met hun kunnen 

op de instrumenten.   

 

Karakteristieken ontwikkeling  

De leerlingen in de vierde klas worden zich bewust van hun eigenheid en de eigenheid 

van anderen. Het gezamenlijk musiceren en het ontdekken van elkaars muzikale en 

sociale rol daarbinnen worden steeds helderder. Eigen keuze van instrument of het te 

spelen liedje zijn belangrijk bij de motivatie van de vierde klasser. Er wordt veel 

praktisch gewerkt. Het muziek maken gaat in eerste instantie om het luisteren naar het 

gevoel en het ontdekken van het belang van deze uitingsvorm. Improvisatie is hierbij 

dus een zeer belangrijk onderdeel. Vervolgens wordt er geluisterd met de oren en 

komen muzikale structuren en ook wetmatigheden aan de oppervlakte. Na het doen, 

komt de analyse. De leerlingen krijgen inzicht in de theorie en kunnen muziek meer en 

meer ontleden en benoemen. Zo kunnen zij zelfstandig aan de slag met het schrijven 

van muziek en het vormgeven van eigen muzikale ideeën. De leerlingen zijn 

nieuwsgierig en leergierig. De kennismaking met gitaar en piano verbreden de 

mogelijkheden voor deze uiting. Het analytisch denken is steeds meer aan de orde bij 

alle onderdelen in de lessen. Naast de te behandelen muziektheorie draagt ook het 

kijken naar eigen kunnen een belangrijk onderdeel. Het onderdeel reflectie leert de 

leerlingen elkaar en zichzelf te beoordelen op allerlei gebieden, als het doorlopen 

proces bij het repeteren, het muzikale resultaat, de werkwijze en ook sociale elementen. 

Het concertbezoek leert hen kritisch kijken en luisteren en tevens inspireren.   

  



                             
  

  

Inhoud van de lessen  

Muziektheorie. Het theoretische gedeelte betreft de basis van de muziektheorie:  

majeur en mineur toonladders kunnen horen en uitschrijven, intervallen, ritmische 

scholing, trappen (i-vi-iv-v-i) en akkoordenleer en akkoordenschema’s komen aan bod.   

Improvisatie. De leerlingen leren improviseren en maken een groepscompositie. Ieder 

kiest een instrument en vervolgens wordt er gezamenlijk gespeeld tot er een muzikale 

structuur ontstaat. Door oefening en herhaling ontstaat er een eigen creatie, die 

vervolgens wordt opgenomen, beluisterd en besproken.   

Arrangeren/componeren. Leerlingen kiezen een bestaand liedje uit, studeren dit in en 

voeren het uit. Hierbij wordt er gewerkt in 2- of 3-tallen. Daarnaast maken zij, eveneens 

in kleine groepjes eigen composities; ook deze worden gepresenteerd. Van elk liedje dat 

ze componeren, arrangeren en uitvoeren, wordt altijd een akkoordenschema gemaakt, 

en waar mogelijk de melodie opgeschreven. O  gitaar en piano. De leerlingen leren 

verschillende instrumenten kennen en bespelen. In dit jaar zijn dat, naast het instrument 

dat ze eventueel zelf al bespelen, gitaar en piano. De geleerde theorie komt terug in het 

bespelen van de instrumenten; akkoordvorming wordt nu praktisch toegepast. Er 

worden eenvoudige akkoordenschema’s ingestudeerd; dit vergemakkelijkt het schrijven 

van muziek en tevens leren zij zo zichzelf en anderen te begeleiden.  Concertbezoek. 

Elke leerling bezoekt een concert naar keuze en maakt hiervan, aan de hand van een 

door de docent uitgereikt vragenformulier, een verslag. Het observeren, kritisch 

luisteren, beoordelen en het zich laten inspireren worden hierdoor gestimuleerd.  

Reflectie is, net als in de andere leerjaren een belangrijk onderdeel. Er wordt 

teruggekeken op het leer- en werkproces, en het eindresultaat van de opdrachten 

wordt gezamenlijk gepresenteerd en beoordeeld.  

Eindpresentatie. Uiteindelijk wordt er naar een eindpresentatie toegewerkt die 

gezamenlijk wordt uitgevoerd voor publiek. Er wordt eerst een plan gemaakt voor wat 

betreft het thema, de vorm en de te gebruiken instrumenten en vervolgens werken de 

leerlingen gezamenlijk aan de compositie en de vormgeving van het stuk.   

 

 

 

Fotografie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Uitgangspunt is de essentiële begrippen en vorm elementen in de fotografie te leren 

kennen. Door hun analytische en synthetisch groter worden vermogen leren zij met 

behulp van deze opdrachten een methodische werkwijze.   

Hun waarnemingen van hun (sociale) omgeving vergroot en hun ontmoetingen met de 

buitenwereld neemt toe, zo dat zij hun blik door de camera een nuanceerde 

oordeelsvermogen kunnen toepassen en zij kwalitatief goede foto’s maken. Er wordt 



                             
  

  

meer met verschillende begrippen gewerkt om dat bij hun een nuancering in hun 

gevoelsleven plaatsvindt.    

  

Inhoud van de lessen  

De leerlingen leren kijken naar alledaags beelden en voornamelijk het interpreteren en 

vertalen in een foto, zo dat de genomen foto iets speciaals wordt.  

 zij leren wat een goed compositie is en wat de vormgevingselementen van een foto 

zijn. Leerlingen nemen foto’s naar de opdrachten met als uitgangspunt van de volgende 

begrippen:  

Contrast van licht en donker; kleurencontrast met contrasterende kleuren; contrast in 

toon;  

Oppervlaktecontrast; veelheden; stillevens; composities;  

Dit leerproces is het uitgangspunt voor de volgende onderwerpen die leerlingen kunnen 

kiezen. De opdrachten gaan nu over om een serie foto’s te maken met hetzelfde 

onderwerp.  

Thema’s:  

2.serie   

Etalages  

Graffiti  

Alarminstallatie  

Duren  

Deurbellen  

Openingstijden   

3. Vervaal en nieuw leven  

Sloop en nieuwbouw



     

 

Maatschappelijke stage  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerling in de leeftijd van 15/16 jaar begint een zekere objectiviteit ten opzichte van 

de omgeving te ontwikkelen. Binnen- en buitenwereld raken meer op elkaar afgestemd. 

In het sociale leven ontstaat bewustzijn van het eigene van zichzelf en de anderen in de 

peergroep. De leerling krijgt vanuit de praktijk meer zicht op het brede 

maatschappelijke middenveld.  

  

Karakteristieke ontwikkeling  

De leerlingen leren hun houding te bepalen in een voor hen totaal nieuwe omgeving, te 

werken en zich aan te passen binnen een bepaald team. Ze leren zich in te leven in en 

zich een mening te vormen over mensen en onderlinge verhoudingen in een 

werksituatie.  

  

Inhoud van de stage  

In het leerplan van de 4e klas is een 7-daagse maatschappelijke stage opgenomen.   

In aansluiting op de ontwikkelingsstof in de lessen maatschappijleer en economie en de 

winkelstage in het voorgaande leerjaar, zoeken de leerlingen een stageplaats binnen het 

brede maatschappelijke middenveld: een zorginstelling, een dienstverlenende, of 

onderwijsinstelling. Het is ook mogelijk een plek in een sociale instelling in het 

buitenland te zoeken.  

De stage maakt deel uit van de ontwikkelingsstof in de lessen maatschappijleer en 

economie. De leerling toetst de leerstof van het maatschappelijk leven en het 

economisch leven aan de praktijk. De stelopdrachten en de spreekbeurten die hiermee 

verbonden zijn worden uitgebreid beoefend.  

 

Zowel vmbo- als havo-vwo leerlingen in het 4e leerjaar zoeken zelfstandig een 

stageadres binnen een zorg-, dienst-  of onderwijsinstelling.   

Zij krijgen niveau gerelateerde opdrachten mee; zij verwoorden hun bevindingen in een 

uitgebreid verslag. Hun handelen en functioneren op de werkvloer zowel als het verslag 

en de presentatie worden door de werkgever en door de stagementor op school 

gedifferentieerd, dus op vmbo- en havo/vwo niveau beoordeeld.   

  

Vakinhoudelijke samenhangen   

De stages vinden hun voorbereiding binnen de lessen maatschappijleer en economie. 

Diverse sociale aspecten en economische terminologie waarmee de leerling in de 

praktijk in aanraking komt, worden uitgelegd en bestudeerd.  

  

 



     

 

 

Overzicht klas 5          

 

Perioden  Aantal 

weken  

Thema’s  

Nederlands 1  3  Moderne literatuur   

Nederlands 2  3  Discussie en debat  

Nederlands 3  3  Parcival en het graalverhaal. De 

persoonlijke zoektocht  

Economie  3  Globalisering  

Mens en maatschappij / 

aardrijkskunde   

3  Ontwikkeling en milieu  

Maatschappijleer/geschiedenis   3  Totalitaire systemen  

Culturele kunstzinnige vorming   3  Romantiek en realisme  

Cultureel kunstzinnige vorming   3  Massacultuur en media  

Wiskunde  3  Projectieve meetkunde  

Biologie  3  Celleer en erfelijkheid  

Natuurkunde  3  Elektriciteit en magnetisme  

Alg natuurwetenschappen   3  Kosmologie / astronomie  

Alg natuurwetenschappen   3  Scheikunde: elementen  

  

  
  



     

 

  

Vaklessen  Aantal lesuren 

per week  

Thema’s  

Nederlands  2    

Engels  3    

Duits  3    

Frans  3    

Geschiedenis  3    

Aardrijkskunde  3    

Economie  3    

Wiskunde a of b  3    

Natuurkunde   3  Voor natuurprofiel  

Scheikunde   3  Voor natuurprofiel  

Biologie  3    

Lichamelijke opvoeding  2    

Koorzang  2    

Kunstvak: beeldende vorming  4    

Kunstvak: drama  4    

Kunstvak: dans  4    

Kunstvak: muziek  4    

Klassenuren / vensteruur  1    

  

Projecten  Aantal uren  Thema  

Profielwerkstuk  Twee volle weken en  

Lesvrij  

Keuze leerling  

Presentatie 

profielwerkstukken  

Op meerdere 

avonden  

Voor leerlingen en ouders  

  

 

Karakteristieken ontwikkeling  

  

Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen ‘mijn wereld’ (binnenwereld) en ‘de wereld’ 

(buitenwereld) leerlingen gaan standpunten innemen, die soms heftig worden verdedigd 

en ook snel weer kunnen worden losgelaten. Karakteristiek is het wegen van eigen en 

andermans opvattingen, normen en waarden. Daarmee wordt het eigen 

oordeelsvermogen geoefend en verder ontwikkeld.  Het zelfbewustzijn groeit en er 

ontstaat gevoel voor de eigen biografie, de innerlijke motivatie wordt sterker, idealen 



     

 

worden zichtbaar. Het ervaren van grenzen en eigen beperkingen waarmee je moet 

leren omgaan, kan aanvankelijk gevoelens van onmacht geven. De leerling moet daarin 

een eigen weg vinden. Het gegroeide oordeelsvermogen maakt inzicht en keuzes 

mogelijk.  

Als de motivatie aanwezig is kan de leerling systematisch en methodisch werken.   

Stellingname.  

Duidelijke keuzen maken.  

Maatschappijkritiek.  

Individualiseringsproces.  

Sterker luisteren en inleven.  

Behoefte aan diepgang.  

(eigen) toekomst.  

Ik en de wereld.  

Moreel oordeel.  

Persoonlijke vragen.  

Zelfreflectie en feedback geven  

Engagement.  

Initiatief tot nieuwe projecten en verbetering  

  

  

Perioden  klas 5  

  

  

Nederlands  

  

Periode: moderne literatuur   

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Tekstinzicht; Leren ideeën op de grond te zetten door middel van argumentatie en 

voorbeelden; Nuancering van uitdrukkingsvaardigheden; Verantwoordelijkheid leren 

dragen; Morele oordeelsvorming; Genuanceerd leren oordelen vanuit verschillende 

gezichtspunten; inlevingsvermogen ontwikkelen.  

 

Inhoud van de lessen  

Persoonlijke leeservaringen kunnen verwoorden mede ten behoeve van de 

leesautobiografie in een beargumenteerd verslag. Hierbij dient de leerling adequate 

tekstbenaderingswijzen te hanteren; hij dient relevante achtergrondinformatie 

verzameld en geselecteerd te hebben. Dit ten dienste van de beschrijving, verdieping en 

evaluatie van de persoonlijke leeservaring;  



     

 

Mondelinge voordracht en een schriftelijk werkstuk naar aanleiding van een of meer 

literaire werken; bijv.  

Een vergelijking van thema’s uit de literatuur; een oeuvre bespreking van een auteur; 

een bespreking van de ontwikkeling van een schrijver;  

Tekstbenaderingswijzen ten opzichte van verschillende stromingen, historische context 

en opvattingen van auteurs (voortzetting leerstof klas 3 en 4);  

Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren;  

Recensies maken, lezen en beoordelen;  

Na voltooiing leesdossier (in de examenklas) volgt toetsing van de literaire begrippen  

en de literaire ontwikkeling aan de hand van het leesdossier.    

Actuele literaire werken lezen (van na 1945), weten wat er nu leeft in het land der 

letteren. 



 

 

 

Periode: discussie en debat  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

· Leren ideeën op de grond te zetten door middel van argumentatie en voorbeelden;  

· Nuancering van uitdrukkingsvaardigheden;  

· Verantwoordelijkheid leren dragen;  

· Morele oordeelsvorming;  

· Genuanceerd leren oordelen vanuit verschillende gezichtspunten;  

· Verschillende rollen in een discussie vervullen (voorzitter, voorstander, 

tegenstander, notulist, observant);  

· Verslag maken van een discussie;  

· Samen tot een conclusie komen;  

· Leren luisteren;  

· Inlevingsvermogen ontwikkelen;  

 

Inhoud van de lessen  

In een discussie/debat kunnen participeren. De discussie kan betrekking hebben op de 

drie fasen die bij besluitvormingsprocessen in groepen een rol spelen, namelijk: 

beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. De discussie kan het karakter 

hebben van een groepsdiscussie, een debat of een combinatie van beide. Bij een 

groepsdiscussie ligt de nadruk meer op coöperatie, bij een debat meer op verdedigen, 

dan wel bestrijden van een bepaald standpunt.  

· Discussie (en debat);  

· Stimuleren en bewustmaken van meningsvorming.  

· Herkennen en toepassen van typen redeneringen.  

· Argumenteren.  

· Bepalen van een standpunt.  

· Voeren van een dialoog.  

· Beoordelen van een betoog.  

· Objectieve informatie, eigen mening; 

· Betoog presenteren  

 

Periode: Parcival  

 

Pedagogische doelen en achtergronden  

Leren ideeën op de grond te zetten door middel van argumentatie en voorbeelden;  

Nuancering van uitdrukkingsvaardigheden;  

Verantwoordelijkheid leren dragen;  

Morele oordeelsvorming;  

Genuanceerd leren oordelen vanuit verschillende gezichtspunten;  



 

 

Antwoorden zoeken op morele dilemma  (goed en kwaad; lot en noodlot);  

  

Inhoud van de lessen  

Het Parcival verhaal horen en verwerken in biografische opdrachten.  

  

 

Economie  

  

Periode: globalisering  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De vijfde klasser kijkt steeds verder om zich heen. De horizon wordt nog verder 

verbreed, waarbij de periode aansluit. Het boeit de vijfde klasser om de verschillen in de 

wereld te constateren en op verschillende manieren te verklaren. Doordat de vijfde 

klasser meer afstand kan nemen tot zijn eigen handelen, kan ook zijn eigen gedrag 

kritische worden bekeken.   

 

Inhoud van de lessen   

De periode behandelt langs de steeds kleiner wordende wereld vanuit economisch 

perspectief het begrip globalisering. Steeds meer weten we van elkaar, steeds meer 

staan we in verbinding en steeds makkelijker komen we op plaatsen van de wereld. Dat 

betekent dat wij niet alleen kunnen zien wat er aan de andere kant van de wereld 

gebeurt, ook houdt het in dat crises steeds minder op één plaats te lokaliseren is. De 

verschillen in de wereld worden besproken, het verschil tussen de kapitalisten en 

Keynes (voort gaan waarmee met de vierde klas is begonnen) en de huidige crisissen 

(voedsel en financiële crisis) die zich in de wereld voordoen krijgen aandacht. De 

nadelen en de voordelen van globalisering worden gekoppeld naar het eigen leven en er 

wordt nagedacht over de eigen rol hierin.  

  

 

Aardrijkskunde  

  

Periode: ontwikkelingsproblematiek en milieu  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Een belangrijk aspect aan deze periode is een stukje bewustwording en 

meningsvorming. Leerlingen gaan zich realiseren welke invloed hun consumptiepatroon 

heeft op de rest van de wereld, en gaan standpunten innemen ten opzichte van deze 

problematiek. De leerlingen werken veel zelfstandig, en worden aangespoord om zelf 



 

 

na te denken en te onderzoeken. De meningsvorming en de discussie die daaruit volgt, 

sluit goed aan bij de leeftijdsfase.  

 

 

Inhoud van de lessen  

In de periode ontwikkelingsproblematiek staan twee thema’s centraal. In de eerste helft 

van de periode staat ontwikkelingssamenwerking centraal. De leerlingen vormen zich 

een beeld van het begrip ‘’ontwikkelingsland’’ en de problematiek die zich in deze 

landen voordoet. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op het consumptiepatroon 

van de westerse wereld ten opzichte van de derde wereld, en staat de vraag centraal 

wat de westerse landen kunnen doen om de situatie in de derde wereld te verbeteren  

In het tweede deel van de periode staat milieuproblematiek centraal. Aandacht wordt 

besteed aan de vraag welke gevolgen ons consumptiepatroon heeft op het milieu, en 

hoe de vergrote co2 uitstoot onze directe omgeving beïnvloedt.  

  

 

 

 

 

Mens en maatschappij  

  

Periode:  ontwikkelingssamenwerking en milieu  

  

Inhoud van de lessen   

In de periode ontwikkelingsproblematiek staan twee thema’s centraal: milieu en 

ontwikkelingssamenwerking. In de eerste week van de periode staat milieuproblematiek 

centraal. Aandacht wordt besteed aan de vraag welke gevolgen ons consumptiepatroon 

heeft op het milieu, en hoe de vergrote co2 uitstoot onze directe omgeving beïnvloedt.   

In de tweede week staan ontwikkelingsproblematiek en ontwikkelingssamenwerking 

centraal. De leerlingen vormen zich een beeld van het begrip ''ontwikkelingsland'' en de 

problematiek die zich in deze landen voordoet. Daarnaast wordt de aandacht gevestigd 

op het consumptiepatroon van de westerse wereld ten opzichte van de derde wereld, 

en staat de vraag centraal wat de westerse landen kunnen doen om de situatie in de 

derde wereld te verbeteren in het tweede deel van de periode staat   

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Een belangrijk aspect aan deze periode is een stukje bewustwording en 

meningsvorming. Leerlingen gaan zich realiseren welke invloed hun consumptiepatroon 

heeft op de rest van de wereld, en gaan standpunten innemen ten opzichte van deze 



 

 

problematiek. De meningsvorming en de discussie die daaruit volgt sluit goed aan bij de 

leeftijdsfase.  

  

  

Mens en maatschappij  

  

Periode:  totalitaire systemen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De periode totalitaire systemen spreekt leerlingen in de 5e klas aan omdat ze zich juist 

in deze levensfase steeds meer bewust worden van de wereld om hun directe omgeving 

heen. Het nieuws en de actualiteit spreken hen aan, en hier ontwikkelen ze dan ook 

vaak een kritisch oordeel over. De inhoud van deze periode is nog altijd actueel, omdat 

ook tegenwoordig in veel landen het bestuur niet zuiver op de graat is. De 

onrechtvaardigheid die in veel totalitaire systemen aan de orde was of is grijpt de 

leerling aan, en zet aan tot een kritische kijk op de maatschappij en gevoerde politiek. 

Het is dan ook belangrijk de leerling zich te laten inleven en zich daardoor te laten 

binden aan het onderwerp.  

 

Inhoud van de lessen  

In de loop van de 20e eeuw ontstonden er enkele dictaturen verspreid over de wereld, 

die grote invloed hebben gehad op de geschiedenis. We beginnen dit thema met het 

fascisme in Italië. Het nazi-Duitsland van Hitler komt uitgebreid aan de orde, gevolgd 

door het communisme in Rusland onder Lenin en staling, om af te sluiten met totalitaire 

systemen in Azië zoals China onder mao en Noord-Korea onder kim jong iel.  

  

 

Kunst algemeen  

  

Periode: cultuur van romantiek en realisme in de 19e eeuw 

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De periode is zowel ontwikkelingsstof als voor een deel examenstof. De romantiek sluit 

goed aan bij de emotionele gevoeligheid en sentimenten van de leerling. Met de 

ontwikkeling van het afbeelden van de zichtbare werkelijkheid naar de abstractie kan 

de leerling zich veelal minder verbinden.  

 

Inhoud van de lessen   

Als gevolg van de technische vooruitgang vinden er in de 19e eeuw grote veranderingen 

plaats die veel invloed hebben op de cultuur. We bespreken de reacties en 



 

 

ontwikkelingen op het gebied van architectuur, schilder- en beeldhouwkunst, muziek, 

dans en theater.   

De uitvinding van de fotografie brengt niet alleen een nieuwe manier van waarnemen 

met zich mee maar ook aandacht voor de gewone mens in zijn alledaagse omgeving. 

Vanuit deze invalshoek komt de overgang naar het moderne aan de orde.  

Kunst algemeen  

  
Periode: massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw.  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Deze periode is zowel ontwikkelingsstof als examenstof. De ontwikkeling van de film en 

het ontstaan van de avant-garde in de kunst sluit aan bij de leeftijd. Het verzet tegen de 

traditie spreekt tot de verbeelding.  Al lijkt de popmuziek zoals dit in de les wordt 

besproken alweer gedateerd, de betekenis van de song “my generation” van the who  

wordt herkend en volledig onderschreven.  

 

Inhoud van de lessen  

Aan het eind van de 19e eeuw is Parijs de hoofdstad van de westerse cultuur.  

Er is hier sprake van een inspirerende wisselwerking tussen beeldende kunst en 

amusement. Er wordt geëxperimenteerd met het vastleggen van de beweging in de 

nieuwe media fotografie en film. Ook in de beeldende kunst is het waarnemen en 

visualiseren van de beweging een belangrijk onderwerp. We bespreken de 

ontwikkelingen in film, amusement, muziek en beeldende kunst. De cultuur van het 

grote publiek, de massa, is hierbij het uitgangspunt. Via de uitvinding van de televisie, 

popart, popmuziek en soaps komen we bij het postmodernisme terecht. We verdiepen 

ons in deze stroming aan de hand van voorbeelden in de beeldende kunst, muziek en 

film.  

  

 

  

Wiskunde  

  

Periode: projectieve meetkunde  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

Uitgaande van de concrete fysieke realiteit overstappen naar het voorstelling loze 

denken, puur op grond van logica en het verruimen van al bekende begrippen. Zicht 

krijgen op de essentie van het vak wiskunde, wat betekent abstract, welke rol spelen 

uitgangspunten en axioma’s. Ontdekken dat een wijziging van axioma’s een andere 



 

 

meetkunde oplevert, een andere beschrijving van de realiteit. Leren eigen leerproces te 

sturen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.   

Het belang van precies tekenen ter ondersteuning van de theorie en ter verbinding met 

verruimde meetkundige begrippen. Leren periodes van onhelderheid en onbegrip te 

doorstaan, het onbekende durven denken. Verschil leren zien tussen realiteit en model. 

Wat je tekent is slechts een mogelijke verbeelding van de theoretische/abstracte 

werkelijkheid.   

 

Inhoud van de lessen  

Geschiedenis van de euclidische meetkunde en de analytische meetkunde in relatie tot 

de ontwikkeling van de niet-euclidische meetkunde  i.h.b. de projectieve meetkunde. 

Introductie van het oneindige in de meetkunde, oneigenlijke punten. 

Schaduwprojecties. Projectieve vlakverdelingen en veelhoeken. Het principe van de 

dualiteit en de polariteit. De stelling van Pappus, varianten daarop en de duale van 

Pappus. Cirkels van pascal. De eigenschap van Decharges. Netwerken van driehoeken 

en vierhoeken. Transformaties via het oneindige. Als uitbreiding : pool en poollijn, 

verdelingen in het lijnenveld, de dubbelverhouding, harmonische ligging.   

 

Biologie  

  

Periode: celleer en erfelijkheid  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Maatschappelijk relevante onderwerpen rondom voortplanting  

Het reductionisme; hoger abstractieniveau  

Mannelijk – vrouwelijk als leeftijdsrelevant onderwerp  

 

Inhoud van de lessen   

Aristoteles (384- 322 v.Chr.) Actus - potenza; vorm - proces polariteit; werkelijkheid – 

mogelijkheid; actuality – potentiality; ; bijvoorbeeld zaad –plant    

zaad ontstaat uit sterfproces, plant uit groeiproces   

de mens: zenuw-zintuigstelsel (hoofd) vormaspect; stofwisselings-ledematenstelsel 

(buik - ledematen) stofaspect  

  

De celwerking van de microscoop; 1x1 cm wordt uitgerekt tot 10x10 m (10000x);  

Antoni van leeuwenhoek 1632-1723 (microscopen met enkele lenzen toch zeer sterke 

vergrotingen 480x, vond vliegeneieren in vlees en ontkrachtte daarmee 

generatiospontanea theorie, eencellige dieren in slootwater, rijke lakenkoopman delft, 

deed heel geheimzinnig over zijn lenzen en beschermde daarmee zijn 

wetenschappelijke status, robbert hookes kurk;  



 

 

De celelektronenmicroscoop vergrotingen tot een miljoen keer  

Celkern met chromosomen (dna) heeft vaste structuur: vormaspect; cytoplasma met 

organellen: procesaspect van de cel  

Organellen met functie: mitochondrium afbraak energierijke stoffen; endoplasmatisch 

reticulum vervoer stoffen; ribosomen synthese van eiwitten; celmembraan omhulling en 

transport binnen – buiten  

Organellen van plantencellen; bladgroenkorrel (chloroplasten), leucoplasten, 

chromoplasten, vacuolen, celwand;   

  

Celdeling  

• Groei van organische celdeling  

• Celdeling door ongedifferentieerde cellen (proces), specialisatie (vorm), niet 

meer deelbaar  

• Celcyclus afwisseling groei (proces) – structureringsproces mitose (vorm)   

• Mitose; chromosomenparen; xy-chromosoom;   

 

Dna  

• Bouw van chromosomen dna  

• Functie van het dna  

• Principe van de genexpressie 

• Transcriptie; translatie; codering; eiwitten als enzymen, plasma-eiwitten, 

hormonen, receptor eiwitten  

• Mutaties; downsyndroom trisomie 21, klinefelter xxy uiterlijk man niet 

vruchtbaar, borstontwikkeling, kanker  

• Genetische manipulatie  

  

Erfelijkheid 

• Meiose; chromosomen worden gesplitst (trisomiën)    

• Genetica; gregor mendel 1822-1884 oostenrijkse monnik vereenvoudiging 

(reductionisme) erwten, 40 jaar na publicatie pas op waarde geschat  

• Homo- heterozygoot, dominant, recessief, erwten, oogkleur,   

• Schimmels, bacteriën, virussen en prionen  

  

  

 

  

  

  



 

 

Natuurkunde  

  

Periode:  elektromagnetisme / radioactiviteit / modellen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

• Verklaringskracht van modellen  

• Verbinden van diverse verschijnselen binnen 1 verfijnd model  

• Leren omgaan met hoog abstracte verschijnselen  

• Leren omgaan met niet-zintuiglijk waarneembare natuurverschijnselen en hun 

gevolgen  

• Oordeelsvorming oefenen, gefundeerd standpunt innemen en met argumenten 

ondersteunen  

• eigen keuzes en eventueel biografie spiegelen aan die van anderen  

  

Inhoud van de lessen  

Verschijnselen beschrijven en verklaren vanuit deeltjesmodellen. Gaandeweg worden 

aan de hand van de verschijnselen de modellen verfijnd en uitgebreid. Daarbij worden 

nieuwe verschijnselen met oude, reeds verklaarde verschijnselen geïntegreerd.  

Fases en fase-overgangen, chemische reactiviteit, stofeigenschappen moleculen en 

atomen. Elektriciteit, magnetisme, proef van millikan atoom is deelbaar, bestaat o.m. Uit 

elektronen 1e atoommodellen  

Radioactieve straling, proef van Rutherfordium, toepassingen van radioactiviteit     

planetenmodel van atoom, atoomkern + kernfysica  

We zoeken een fenomenologische benadering, waarna een modelmatige denkstap 

wordt gemaakt:  

Welke eigenschappen hebben de fases? Welke eigenschappen moeten deeltjes hebben 

om dat te verklaren?  

Hoe gedraagt radioactieve straling zich? Hoe sterk en hoe schadelijk is dat? Waarom is 

dat schadelijk?  

Tenslotte vindt meningsvorming rond toepassing en gebruik van radioactiviteit in onze 

samenleving plaats. Eventuele vertelstof. Advent: biografie van mevr. curie.  

  

Alg. Natuurwetenschap (anw)  

  

Periode: kosmologie / astronomie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerling in klas 5 oefent het ontluikend oordeelsvermogen. Er komt meer ruimte 

voor het bevatten van abstracte leerinhouden, voor beschouwing en nuancering, gevoel 

voor verschillende benaderingen van een en dezelfde zaak. Het driftleven komt in 



 

 

balans en kan beter worden teruggehouden, zodat er minder vanuit de impulsiviteit en 

minder zwart/wit wordt geoordeeld. De leerling in klas 5 is ook beter in staat om 

genuanceerd naar zichzelf te kijken en daar doelstellingen voor later aan te koppelen.  

 

Inhoud van de lessen  

Na de periode sterrenkunde in klas 1, komt veel van wat toen behandeld werd nu weer 

aan de orde. Maar in klas 5 gaan we er dieper op in. Welke rol spelen 

natuurwetenschappen in de maatschappij? Hoe wordt ons wereldbeeld vormgegeven 

door natuurwetenschappelijke inzichten? 

Leerdoelen:  

• Kennis verkrijgen uit waarnemingen met het blote oog, zoals dat millennia lang 

gebeurde.  

• Aansluiten bij de historische ontwikkeling vanaf Grieken tot onze tijd: hoe is 

onze kennis ontwikkeld?  

• Een voorstelling maken van het heelal, zodat je kunt verklaren wat je ziet: wat 

vergt dat? Als er meerdere verklaringen zijn, welke verklaring is waar? Waarom?  

• Astrologie als alternatief: kennis uit de beleving i.p.v. Uit het denken / verstand.  

• Verklaringskracht van materialistische modellen en van beeldentaal  

• Verbinden van diverse microkosmos met macrokosmos  

• Fenomenen en verschijnselen op lange tijdschaal leren waarnemen, ervaren en 

begrijpen  

• Macroscopische verschijnselen als beeld voor het eigen psychisch landschap  

• Oordeelsvorming oefenen, gefundeerd standpunt innemen en met argumenten 

ondersteunen 

• Eigen keuzes en eventueel biografie spiegelen aan die van anderen  

 

Scheikunde (anw)  

  

Periode: elementen  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Uitgaande van de in de vierde klas behandelde omvattende polariteit van basen en 

zuren, metalen en niet metalen moet de leerling een overzicht over het hele gebied van 

de chemie behandeld krijgen. Het individuele karakter van de elementen moet in het 

onderling samenwerken van de stoffen verwerkt worden: hoe openbaart zich het 

element sec, en hoe in proces met andere stoffen?  

De chemische elementen en hun ordening  worden, als wel hun betekenis, in natuur en 

techniek getoond. Frits h. Julius “er zijn zeker mogelijkheden, zo met het periodiek 

systeem om te gaan, dat het indrukwekkende geheel en de edele, harmonische 

verhoudingen tot hun rechtkomen. Maar ook als dat lukt, zijn er nog  twee grote 



 

 

problemen  om het als uitgangspunt van een levend wereldbeeld neer te zetten. Het 

eerste probleem betreft dat het voorlopig nauwelijks in samenhang met het menselijk 

organisme is te brengen; het tweede, dat het geen resultaat van een beeldend denken 

is. Daarmee kan men nog heel andere wetmatigheden tussen de elementen vinden, die 

aanzienlijk overzichtelijker zijn en beter te gebruiken in het onderwijs.   

Dat houdt niet in, dat men het periodiek systeem niet zou behandelen. Maar het maakt 

veel verschil of men het als uitgangspunt neemt dan wel als belangrijke, merkwaardige 

ontdekking”  

In het elfde schooljaar moet men ook een fenomenologische chemie als uitgangspunt 

voor een strevenwaardige “soft” en milieuvriendelijke techniek nemen.  

 

Inhoud van de lessen   

De begrippen: element, verbinding, mengsel, analyse en synthese.  

Het periodiek systeem der elementen.  

Basen- en zuurvormers, atmosfeer.  

Keuze uit de belangrijkste elementen met betrekking tot hun natuurlijk voorkomen.  

De weg die Julius bewandelt: het menselijk lichaam als sleutel tot een nieuw systeem 

der elementen:   

De twaalf stoffen ( zie boven) als vertegenwoordiger van alle gebieden der natuur      

dwarsverbanden naar biologie en milieuonderzoek.



 

 

Vaklessen  klas 5  

 

Leerlingen in de leerweg havo-4 volgen hetzelfde programma als de leerlingen in klas 4 

leerweg havo-4 (/ vwo)  

  

Nederlands  

Havo/vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Argumenteren hoort bij de 5e klasser. Hij/zij gaat graag de discussie aan en 

probeert deze ook te winnen. Het verwoorden van je mening en de argumenten 

daarbij is vaak niet makkelijk. In de lessen wordt daarom veel tijd ingelast voor 

deze vaardigheid. Boekverslagen: het lezen willen wij stimuleren door de 

leerlingen veel te laten lezen. Door er ieder jaar aandacht aan te besteden 

merken leerlingen hoe belangrijk wij dit vinden.  

Spelling: het bewust hanteren van de spellingsregels wordt geautomatiseerd. 

Schrijfvaardigheid: in deze klas worden veel schrijfopdrachten gemaakt omdat 

het naar buiten brengen wat innerlijk leeft, hoort bij deze leeftijd. Dit gebeurt 

zowel in de fantasie: het schrijven van een verhaal, als in de maatschappelijke 

ruimte: het schijven van een betoog/beschouwing.   

Spreekvaardigheid: de verhouding van wat je zelf denkt en wat er in de 

maatschappij leeft, wordt bewust naar buiten gebracht. Hier is moed voor nodig 

en een helder verstand. De wil om te overtuigen ontmoet de ordenende 

kwaliteiten van het denken. De afspraken die er zijn over zorgvuldig presenteren 

ordenen het zielenleven. Een gevoel van het eigene en het andere ontstaat. 

Woordenschat: het uitbreiden van de woordenschat met woorden die je niet 

dagelijks hoort, maakt deel uit van een brede vorming. Het houdt de vervlakking 

van de taal gedeeltelijk tegen.  

Verhalen: leerlingen beleven veel plezier aan het gebruiken van hun fantasie. Ze 

schrijven graag een eigen verhaal en ontwikkelen dierdoor enthousiasme voor 

fictie.  Leesvaardigheid: deze staat in dienst van het oefenen van de analyse. Het 

zijn antipathie krachten die worden opgeroepen. Daarnaast is het een 

noodzakelijke examenvoorbereiding.  

 

Inhoud van de lessen   

Argumenteren: de argumentatietheorie wordt behandeld. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen argumenten en drogredenen. Ook wordende soorten argumenten die gebruikt 

kunnen worden genoemd. In het tekst verklaren en de spreekvaardigheid komt het 

argumenteren terug.   

Puntsgewijs gaat het om:   



 

 

• Stimuleren en bewust maken van meningsvorming;  

• Herkennen en toepassen van typen redeneringen;  

• Argumenteren;  

• Bepalen van standpunt;  

• Voeren van een dialoog;  

• Beoordelen van een betoog.  

  

Boekverslagen: er worden vijf  boekverslagen gemaakt, waarvan 1 in de periode 

moderne letterkunde. Boeken worden gekozen van een lijst of anders in overleg met de 

leraar. De verslagen worden op vaste data ingeleverd en beoordeeld.   

  

Spelling: er is een reader spelling waaruit gewerkt wordt. De kennis wordt ook getoetst.  

De 5e klas doet dit niet, maar besteed aandacht aan dit onderwerp in het kader van 

examenteksten.  

  

Schrijfvaardigheid: de leerlingen hebben een schrijfdossier waarin verschillende 

opdrachten staan. Zo schrijven ze een betoog of beschouwing, een vijf landenopdracht 

en een verhaal. In groepjes maken ze een reclamewerkstuk. De 5e heeft gedeeltelijk 

andere schrijfopdrachten.   

Het betoog of de beschouwing wordt gemaakt met in achtneming van een correct 

gebruik van de spellingsregels, de interpunctie en de zinsbouw. Er  dient ook aandacht 

te worden besteed aan de typografische verzorging en de verwijzing naar de bronnen.  

Expliciet dient te worden aangegeven voor welk publiek geschreven wordt, waarbij een 

adequate stijl gehanteerd dient te worden. Ook kan de tekst gereviseerd worden op 

basis van commentaar van de leerlingen en/of commentaar van de leraar.  

Geavanceerd zoeken van informatie;  

Het schrijven van een werkstuk met indeling in inleiding en kernstuk en slot;  

Afnemen en schrijven van interviews (persoon, sfeerbeschrijving, beroep). 

Voorbereiding: een verzonnen interview maken.  

Spreekvaardigheid:  we werken aan:  

Voordracht op grond van beschouwing of betoog met vragen kunnen houden;  

Profielwerkstukpresentatie voor klasgenoten leerkrachten, ouders en andere 

belangstellenden.  

Leerlingen mee laten beoordelen van presentaties;  

Discussie of groepsgesprek voeren als thema actueel is of in klassensituatie belangrijk 

geacht wordt (mentoruur, venster/godsdienstuur);  

Spreekdoel van anderen kunnen herkennen en kunnen interpreteren;  

Herkennen hoe in gesproken taal gevoelens, bedoelingen en onderlinge relaties worden 

uitgedrukt.  

In dialoog (gesprek, telefoongesprek enz.) Zichzelf kunnen presenteren en aan de 

benodigde informatie kunnen komen;  



 

 

Aan onbekend publiek (ouders) mondelinge presentatie kunnen geven en adequaat 

kunnen reageren op vragen; 

andschrift: de schrijfopdrachten worden getypt. De leraar controleert het schrift niet op 

netheid. 

Woordenschat: in de reader spelling komen ook moeilijke woorden voor die klassikaal 

besproken worden en geleerd voor het proefwerk.  

Verhalen: de leerlingen schrijven zelf een verhaal. Verder is er aandacht voor verhalen 

in de periode moderne letterkunde.  

Leesvaardigheid: in de reader leesvaardigheid wordt uitgebreid geoefend met het tekst 

verklaren. Er wordt klassikaal gelezen en daarna wordt er individueel gewerkt. 

Puntsgewijs wordt gewerkt aan:  

Woordenschat vergroten;  

Schrijfdoelen (informeren, uiteenzetten, overtuigen enz.) En schrijfsoorten 

(uiteenzetting, beschouwing, betoog) leren onderscheiden;  

Hoofdgedachte vinden;  

Leggen van inhoudelijke en functionele relaties;  

Typen en structuren van argumentatie kunnen aangeven;  

De juistheid van argumenten kunnen bepalen (bijv. Drogredenen onderkennen);  

Teksten beknopt leren samenvatten;  

De bij tekstanalyse gangbare terminologie kunnen hanteren.  

  

Engels  

Havo   

Pedagogische achtergronden en doelen  

Wat is de positie/invloed van Engels in de wereld.  

Literatuur: samenhang tussen maatschappij en literaire uitingen.  

  

Inhoud van de lessen grammatica:   

-alle tijden van het werkwoord  

-lijdende vorm  

-alle voornaamwoorden  

-verbindingswoorden  

-vergelijkingen  

-conditionals  

-hulpwerkwoorden  

  

De thema’s die worden behandeld zijn: ik in de wereld, communiceren met 

anderstaligen, actualiteit. Verder nog: examentraining, overzicht van literatuur, 

leesdossier compleet (5e en 6e boek)  

   



 

 

Engels  

Vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Mondelingen n.a.v. De actualiteit (krantenartikelen) onderwerpen die hen interesseren 

ter versterking van de individualiteit. Bredere kijk op de wereld; ‘all the world’s a stage!’ 

verdieping in de taal; diepere laag in zichzelf. Voorbereiding examenjaar.  

 

Inhoud van de lessen   

Verdere verdieping en verbreding van de grammatica en woordenschat. Voorbereiding 

examenjaar d.m.v. Kijk- en luistervaardigheid/mondelinge toets/brieven schrijven.  

Literatuur: Shakespeare and his age + presentaties.  

2 boeken lezen (1 voor 1900) voor hun reading file.  

  

Duits  

Vwo    

Inhoud van de lessen   

Domein a  

Leesvaardigheid  

Teksten uit  Duitstalige kranten en tijdschriften worden gelezen en besproken.  

Teksten uit het tekstboek van de methode “na klar” worden gelezen en behandeld. 

Examenteksten worden gelezen en leesstrategieën besproken.   

Domein b  

Kijk- en luistervaardigheid  

Luisteroefeningen uit de methode “na klar”  worden behandeld.  

Kijken naar en opdrachten maken bij fragmenten van de Duitse televisie (bijv. Nieuws, 

cultuurprogramma’s).  

Domein c  

Spreekvaardigheid  

Het oefenen/uitvoeren van dialogen, gesprekssituaties uit de methode “na klar”.   

Een gesprek voeren over gelezen artikelen uit Duitstalige kranten en/of tijdschriften.  

Het houden van een presentatie over een onderwerp wat met de Duitse taal en/of 

cultuur te maken heeft.  

Domein d  

Schrijfvaardigheid  

Het schrijven van formele en informele oefenbrieven uit de methode “na klar”.  

Het schrijven van een opstel, brieven en/of verhalen aan de hand van foto’s, korte 

artikelen, eigen belevenissen.  

Domein e  



 

 

Literatuur  

Literatuurgeschiedenis: behandeld worden de periodes junges 

Deutschland/Biedermeier, poetischer Realismus, Naturalismus. Het lezen van 

fragmenten uit belangrijke werken uit deze periodes.   

Verder worden de schrijvers Berthold Brecht (die dreigroschenoper) en Max Frisch 

(Andorra) behandeld en hun werken gelezen.  

Idioom  

Het leren van woorden/zinnen en examenidioom uit de methode “na klar”.   

Grammatica  

Alle belangrijke onderwerpen van de Duitse grammatica worden herhaald en 

besproken.  

Kennis van land en volk  

Leerlingen vertrouwd maken met de Duitse cultuur en geschiedenis  

Duitstalige films kijken,   

Duitstalige televisieprogramma’s bekijken, naar Duitstalige muziek luisteren, artikelen 

uit Duitstalige kranten en tijdschriften lezen.      

  

 

Frans  

Havo  

Inhoud van de lessen domein a :  

Leesstrategieën :  

We oefenen leesvaardigheid aan de hand van teksten die hoofdzakelijk bestaan uit zeer 

frequente dagelijkse, of aan het werk gerelateerde taal.   

Woordenschat:  

Door het frequent en met regelmaat aanbieden van nieuwe woorden, wordt nieuwe 

woordenschat verworven.  

Domein b:  

Kijk- en luisterstrategieën:  

De kijk- en luistervaardigheid wordt bevorderd door aandacht te schenken aan 

relevante informatie,  aangeven, de hoofdgedachte te leren begrijpen/bepalen, 

specifieke informatie horen/begrijpen en te leren anticiperen op het meest 

waarschijnlijk vervolg van een gesprek.  

Domein c:  

Gesprek voeren :  

Bij het voeren van gesprekken ligt het accent op informele gesprekken, het regelen van 

zaken en het uitwisselen van informatie.  

Spreken :  

Ook wordt een eenvoudige, voorbereide presentatie gegeven over een onderwerp 

binnen zijn / haar interessegebied ( makkelijk te volgen door de medeleerlingen of een 



 

 

publiek en waarin hoofdpunten redelijk gedetailleerd geformuleerd zijn ). Hierbij dienen 

vragen te worden beantwoord naar aanleiding van een presentatie.  

Domein d:  

Grammatica & schrijfvaardigheid:  

Bij  schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan het schrijven van een 

sollicitatiebrief, klachtenbrief en zakelijke brief.  

Bij grammatica worden de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, bijv. 

Naamwoorden, bijwoorden, imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaamwoord, lijdend 

en bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif, gerondif, indirecte rede.  

- regelmatige en onregelmatige werkwoorden  

Domein e:  

Literatuurgeschiedenis :  

Bij literatuurgeschiedenis wordt een overzicht gegeven van de Franse 

literatuurgeschiedenis en wordt gelezen literair werk in dit historisch perspectief 

geplaatst.  

Aan de hand van een leesboek en tekstfragmenten rond een bepaald thema of aspect 

van de maatschappij worden leesplezier en leeservaring gestimuleerd.  

   

Pedagogische achtergronden en doelen domein a:  

Leesstrategieën:   

Aan de hand van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, verwijswoorden, het 

raden van woorden, het aanleren van het gebruik van woordenboeken tijdens het 

examen, het afleiden van woorden uit de context en examenvragen uit cito-teksten 

worden leesstrategieën aangeleerd en geoefend.   

Domein b:  

Kijk-en luisterstrategieën:   

Het aanleren van kijk- en luisterstrategieën is gericht op het verstaan van gesprekken 

tussen moedertaalsprekers, het luisteren als lid van een live publiek ( uitleg, bespreking 

van onderzoekresultaten), aankondigingen en instructies ( bv. Op het station, bij een 

arts, ) en het luisteren naar tv, video- en geluidsopnames ( documentaires, 

actualiteitenrubriek, interview).  

Domein c:  

Gespreksvaardigheid:  

Gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die vertrouwd zijn, persoonlijke 

belangstelling hebben of het dagelijkse leven (bv. Familie, school of studie, hobby’s, 

werk, reizen, toekomst en actuele gebeurtenis). Ook wordt gebruik gemaakt van 

tekstverklaring om meningen en argumenten uit te wisselen.  

Om het spreken te bevorderen worden de leerlingen gestimuleerd om te vertellen over 

een kunstwerk of kunstgeschiedenis en over een maatschappelijk onderwerp.  

Domein d:  

Schrijfvaardigheid :  



 

 

Schrijfvaardigheid wordt behandeld aan de hand van een sollicitatie brief, klachten brief 

en zakelijke brief  

Bij grammatica passeren regelmatige en onregelmatige werkwoorden,  bijv. 

Naamwoord, bijwoord, imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaanmw., lijdend en 

bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif gerondif en de indirecte rede.  

Domein e:  

Literatuur en literatuurgeschiedenis vanaf het classicisme t/m 20e eeuw passeert de 

revue aan de hand van tekstenfragmenten, gedichten en chansons.  

Daarnaast worden leeservaringen beschreven, verdiept en geëvalueerd ( bv. Rinoceros)    

  

 

Frans  

Vwo  

  

Inhoud van de lessen domein a :  

Leesstrategieën :  

We oefenen leesvaardigheid aan de hand van teksten die hoofdzakelijk bestaan uit zeer 

frequente dagelijkse, of aan het werk gerelateerde taal.   

Woordenschat:  

Door het frequent en met regelmaat aanbieden van nieuwe woorden, wordt nieuwe 

woordenschat verworven.  

Domein b:  

Kijk- en luisterstrategieën:  

De kijk- en luistervaardigheid wordt bevorderd door aandacht te schenken aan 

relevante informatie,  aangeven, de hoofdgedachte te leren begrijpen/bepalen, 

specifieke informatie horen/begrijpen en te leren anticiperen op het meest 

waarschijnlijk vervolg van een gesprek.  

Domein c:  

Gesprek voeren :  

Bij het voeren van gesprekken ligt het accent op informele gesprekken, het regelen van 

zaken en het uitwisselen van informatie.  

Spreken :  

Ook wordt een eenvoudige, voorbereide presentatie gegeven over een onderwerp 

binnen zijn / haar interessegebied ( makkelijk te volgen door de medeleerlingen of een 

publiek en waarin hoofdpunten redelijk gedetailleerd geformuleerd zijn ). Hierbij dienen 

vragen te worden beantwoord naar aanleiding van een presentatie.  

Domein d:  

Grammatica & schrijfvaardigheid:  

Bij  schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan het schrijven van een 

sollicitatiebrief, klachtenbrief en zakelijke brief.  



 

 

Bij grammatica worden de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, bijv. 

Naamwoorden, bijwoorden, imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaamwoord, lijdend 

en bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif, gerondif, indirecte rede.  

- regelmatige en onregelmatige werkwoorden  

Domein e:  

Literatuurgeschiedenis :  

Bij literatuurgeschiedenis wordt een overzicht gegeven van de Franse 

literatuurgeschiedenis en wordt gelezen literair werk in dit historisch perspectief 

geplaatst.  

Aan de hand van een leesboek en tekstfragmenten rond een bepaald thema of aspect 

van de maatschappij worden leesplezier en leeservaring gestimuleerd.  

  

Pedagogische achtergronden en doelen domein a:  

Leesstrategieën:   

Aan de hand van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, verwijswoorden, het 

raden van woorden, het aanleren van het gebruik van woordenboeken tijdens het 

examen, het afleiden van woorden uit de context en examenvragen uit cito-teksten 

worden leesstrategieën aangeleerd en geoefend.   

Domein b:  

Kijk-en luisterstrategieën:   

Het aanleren van kijk- en luisterstrategieën is gericht op het verstaan van gesprekken 

tussen  

Moedertaalsprekers, het luisteren als lid van een live publiek ( uitleg, bespreking van 

onderzoekresultaten), aankondigingen en instructies ( bv. Op het station, bij een arts, ) 

en het luisteren naar tv, video- en geluidsopnames ( documentaires, 

actualiteitenrubriek, interview).  

Domein c:  

Gespreksvaardigheid:  

Gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die vertrouwd zijn, persoonlijke 

belangstelling hebben of het dagelijkse leven (bv. Familie, school of studie, hobby’s, 

werk, reizen, toekomst en actuele gebeurtenis). Ook wordt gebruik gemaakt van 

tekstverklaring om meningen en argumenten uit te wisselen.   

Om het spreken te bevorderen worden de leerlingen gestimuleerd om te vertellen over 

een kunstwerk of kunstgeschiedenis en over een maatschappelijk onderwerp.  

Domein d:  

Schrijfvaardigheid :  

Schrijfvaardigheid wordt behandeld aan de hand van een sollicitatie brief, klachten brief 

en zakelijke brief  

Bij grammatica passeren regelmatige en onregelmatige werkwoorden,   



 

 

Bijv. Naamwoord, bijwoord, imperatif, vraagzinnen, onbepaald voornaanmw. Lijdend en 

bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif gerondif en de indirecte rede, gerondif en 

participe present, …  

Domein e:  

Literatuur:  

Literatuur en literatuurgeschiedenis vanaf het classicisme t/m 19e eeuw passeert de 

revue aan de hand van tekstenfragmenten, gedichten en chansons.  

Daarnaast worden leeservaringen beschreven, verdiept en geëvalueerd ( bv. 

Rhinocéros)    

  

Geschiedenis  

Havo 

Inhoud van de lessen   

De tweede wereldoorlog  

De tweede wereldoorlog heeft veel invloed gehad op het moderne westerse 

wereldbeeld. In dit hoofdstuk allereerst aandacht voor de aanloop en uitbreken van de 

oorlog, gevolgd door het verloop van de oorlog, en de inmenging van de verenigde 

staten als gevolg van de aanval op Pearl Harbor. Ook de ideologie van de nazi’s en de 

Jodenvervolging komen uiteraard aan bod. De tegenaanval van de geallieerden na D-

day en de val van het derde rijk sluiten het onderwerp af.   

  

Van hunebed tot heden  

Tijdens deze periode, die toevallig overeen komt met een hoofdstuk uit het boek, zal de 

gehele geschiedenis van Nederland in een notendop worden behandeld. Er wordt 

begonnen met Nederland in de prehistorie, gevolgd door een kort beeld van de situatie 

in de oudheid en middeleeuwen. De Nederlandse opstand en de gouden eeuw komen 

uitgebreid aan bod. Ook de situatie in Indonesië en Nederland in de 20e eeuw zullen 

worden behandeld. Er zal gewerkt worden met en combinatie van het hoofdstuk uit het 

handboek en eigen materiaal.  

  

Van wigwam tot wolkenkrabber  

De verenigde staten hebben via diverse massamedia grote invloed op onze manier van 

denken en doen, en het is dan ook belangrijk om tijd in de les aan te besteden aan de 

geschiedenis. Natuurlijk beginnen we met de kolonisatie van Amerika, en de 

onafhankelijkheidsstrijd tegen Engeland. De tegenstelling tussen de republikeinen en 

democraten wordt behandeld, evenals de verandering in de houding van de VS ten 

opzichte van internationale politiek, als gevolg van de eerste en tweede wereldoorlog.   

  

De tijd van de koude oorlog  



 

 

Het democratisch kapitalisme en het communisme staan als ideologie recht tegenover 

elkaar, en dit hoofdstuk draait dan ook om de spanningen die na de tweede 

wereldoorlog ontstonden tussen het kapitalistische westen en het communistische 

oosten. Aan bod komen de conferentie van Jalta de blokkade van Berlijn en het 

ontstaan van de NAVO en het Warschaupact, en de spanningen en oorlogen die 

ontstonden als gevolg van wederzijds wantrouwen: Korea, de Cubacrisis en de 

Vietnamoorlog. Het onderwerp wordt afgesloten met de perestrojka, de val van de 

Berlijnse muur en het eind van de koude oorlog.   

  

Examenthema’s  

Oorlog in Europa 1798-1918  

Oorlog als maatschappelijk verschijnsel. In dit examenonderwerp aandacht aan de 

oorzaken, omstandigheden en gevolgen van de napoleontische oorlog, de Krimoorlog, 

de frans-duitse oorlog en de eerste wereldoorlog. Daarnaast aandacht voor de invloed 

die oorlog in het algemeen en in deze specifieke oorlogen heeft op de maatschappij.  

  

Nederland in de gouden en zilveren eeuw  

Dit thema geeft een overzicht van de ontwikkeling van Nederland tot 

handelsgrootmacht in de 16e, 17e en 18e eeuw. Het is deel van de stof voor het 

centraal examen  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens de opbouw in het pta  

 

  

Geschiedenis  

Vwo  

  

Inhoud van de lessen   

Democratie en ismen ( tot 2008-2009, daarna naar klas 4)  

In de geschiedenis komen verschillende politieke stromingen uitgebreid aan de orde. In 

dit hoofdstuk staat de geschiedenis en inhoud centraal van democratie, liberalisme, 

socialisme en nationalisme in de 18e en 19e eeuw. Deze kennis is zeer belangrijk voor 

het historisch begrip van de leerling bij het verwerken van de stof die volgt.   

  

De eerste wereldoorlog  

In dit hoofdstuk staat de eerste wereldoorlog centraal, tussen 1914 en 1918. Uiteraard 

wordt begonnen met de oorzaken op de lange termijn, en de aanleiding van de oorlog. 

Vervolgens wordt ingegaan op de loopgravenoorlog, en het verloop van de oorlog, om 

af te sluiten met het beslissende laatste jaar en de vrede van Versailles.   



 

 

De tweede wereldoorlog  

De tweede wereldoorlog heeft veel invloed gehad op het moderne westerse 

wereldbeeld. In dit hoofdstuk allereerst aandacht voor de aanloop en uitbreken van de 

oorlog, gevolgd door het verloop van de oorlog, en de inmenging van de verenigde 

staten als gevolg van de aanval op Pearl Harbor. Ook de Jodenvervolging komt 

uiteraard aan bod. De tegenaanval van de geallieerden na D-day en de val van het 

derde rijk sluiten het onderwerp af.   

Van hunebed tot heden  

Tijdens deze periode, die toevallig overeen komt met een hoofdstuk uit het boek, zal de 

gehele geschiedenis van Nederland in een notendop worden behandeld. Er wordt 

begonnen met Nederland in de prehistorie, gevolgd door een kort beeld van de situatie 

in de oudheid en middeleeuwen. De Nederlandse opstand en de gouden eeuw komen 

uitgebreid aan bod. Ook de situatie in Indonesië en Nederland in de 20e eeuw zullen 

worden behandeld. Er zal gewerkt worden met en combinatie van het hoofdstuk uit het 

handboek en eigen materiaal.   

Van wigwam tot wolkenkrabber  

De verenigde staten hebben via diverse massamedia grote invloed op onze manier van 

denken en doen, en het is dan ook belangrijk om tijd in de les aan te besteden aan de 

geschiedenis.   

Natuurlijk beginnen we met de kolonisatie van Amerika, en de onafhankelijkheidsstrijd 

tegen Engeland. De tegenstelling tussen de republikeinen en democraten wordt 

behandeld, evenals de verandering in de houding van de VS ten opzichte van 

internationale politiek, als gevolg van de eerste en tweede wereldoorlog.   

Van tsaar tot tsaar  

Een overzicht van de geschiedenis van Rusland. Veel aandacht wordt besteed aan de 

Russische revolutie, en het eind van de tijd van de tsaren. Het communisme als 

bestuursvorm wordt uitgebreid behandeld, en het verschil tussen communistische 

theorie en de praktijk van Rusland onder Lenin, Stalin en hun opvolgers. Het Russische 

perspectief op de koude oorlog komt aan bod, en het onderwerp wordt afgesloten met 

het eind van het communisme in Rusland, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de 

democratie in Rusland.  

De tijd van de koude oorlog  

Het democratisch kapitalisme en het communisme staan als ideologie recht tegenover 

elkaar, en dit hoofdstuk draait dan ook om de spanningen die na de tweede 

wereldoorlog ontstonden tussen het kapitalistische westen en het communistische 

oosten. Aan bod komen de conferentie van Jalta de blokkade van Berlijn en het 

ontstaan van de NAVO en het Warschaupact, en de spanningen en oorlogen die 

ontstonden als gevolg van wederzijds wantrouwen: Korea, de Cuba crisis en de Vietnam 

oorlog. Het onderwerp wordt afgesloten met de perestrojka, de val van de Berlijnse 

muur en het eind van de koude oorlog.   

De brandstapel op! hekserij in de vroegmoderne tijd.  



 

 

Ondanks veel nieuwe ontdekkingen tijdens de renaissance zat niet alles de gewone man 

mee. Oorlog, pest en crisis teisterden het land, en als zondebok koos men zogenaamde 

''heksen''. In dit thema aandacht voor de reden waarom en de manier waarop men 

overging tot het vervolgen van heksen en hekserij. Hoe ontstond heksenvervolging, hoe 

ging het in zijn werk en waarom is het uiteindelijk weer verminderd?  

  

Griekse, middeleeuwse en vroegmoderne filosofie  

Een overzicht van de filosofie door de eeuwen heen. Onder andere aandacht voor 

Socrates, Plato, Aristoteles, Anselmus, Abelard, thomas van Aquino, islamitische 

filosofie en filosofie in de renaissance en verlichting. Exacte inhoud nog niet bekend.   

  

Pedagogische achtergronden en doelen volgens opbouw pta.  

  

Economie  

Havo  

  

Inhoud van de lessen  

De laatste twee onderwerpen van het schoolexamen komen in het eerste half jaar aan 

bod.  Buitenland 1:   

Europese integratie  

Landbouwbeleid  

Arbeidsmarkt in de EU buitenland 2:  

Internationale handel  

Wisselkoersen  

Samenhang rente, inflatie en wisselkoers.  

Daarna wordt de gehele economie stof geoefend en met examenopgaven begonnen.    

 

Pedagogische achtergronden en doelen volgens opbouw pta.  

  

Economie  

Vwo  

Inhoud van de lessen  

Nagenoeg alle onderwerpen die voor het  eindexamen economie verplicht zijn, komen 

in dit 5e leerjaar voorbij. Voortbouwend op de behandelde leerstof in klas 4. De 

onderwerpen zijn, achtereenvolgens:   

Europese samenwerking,   

Globalisering,   

Markten,   



 

 

Overheid,   

Vraag en aanbod;   

Micro en welvaart.  

  

Pedagogische doelen en achtergronden volgens opbouw pta.  

  

Aardrijkskunde  

Havo  

 

Inhoud van de lessen  

Wonen in Nederland   

Deze module start met een hoofdstuk waarbij de leerlingen meer leren over de 

verschillende aspecten van het overstromingsgevaar van de grote rivieren in Nederland 

en hoe deze zich verhouden tot elkaar. Vervolgens wordt gekeken wat de relatie is 

tussen klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en wateroverlast. Tenslotte 

wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe de ruimtelijke inrichting van het 

landschap de kans op een overstroming beïnvloedt. In het tweede hoofdstuk staat het 

Nederlandse rivierbeleid centraal. In het laatste hoofdstuk zoeken de leerlingen naar 

een antwoord op de vraag of de groei van de stedelijke economie samen kan gaan met 

een vergroting van welvaart en welzijn. Verschillende actuele thema’s, zoals 

congestieproblemen, segregatie- en innovatievraagstukken, passeren de revue.   

  

Systeem aarde   

In deze module verdiepen de leerlingen zich in diverse fysisch geografische 

onderwerpen. In het eerste hoofdstuk staat de ‘actieve aarde’ centraal, waarbij 

plaattektoniek en endogene processen en de gevolgen daarvan worden behandeld. 

Exogene processen komen aan bod in het tweede hoofdstuk. De leerlingen leren meer 

over de afbraak en vorming van landschappen. In het derde hoofdstuk gaat het over het 

klimaat en de landschapszones die de aarde kent. Het laatste hoofdstuk richt zich op de 

vraag welke risico’s mensen lopen in gebieden waar natuurlijke gevaren voorkomen en 

onderzoekt hoe de mensen daar me omgaan. Er wordt gekeken naar gekeken naar twee 

gebieden in de verenigde staten met natuurlijke gevaren. Californië om de daar 

voorkomende aardbevingen en Florida om de daar jaarlijks terugkerende hurricanes 

(orkanen).   

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens de opbouw van het pta en het gebruikte handboek (de geo voor havo).  

Met name het thema ‘wonen in Nederland’ leent zich uitstekend voor het innemen van 

standpunten, maatschappijkritiek en het vormen van een (moreel) oordelend vermogen.  

Het thema ‘systeem aarde’ hangt nauw samen met de periodes ‘geologie’ (klas 3) en 



 

 

‘weer en klimaat’ (klas 4). Het thema ‘wonen in Nederland’ toont hier en daar ook 

samenhang met de periode ‘weer en klimaat’.   

  

  



 

 

Aardrijkskunde  

Vwo  

 

Inhoud van de lessen  

  

Zuidoost Azië in beeld   

In deze module staat de zuidoost Azië, een van de meest dynamische regio’s ter wereld, 

centraal. Het gebied raakt meer en meer geïntegreerd in de wereldeconomie. Veel 

mensen krijgen het beter en de honger neemt af, maar hier en daar neemt de sociale en 

regionale ongelijkheid ook toe. De leerlingen leren hoe het gebied zich economisch 

gezien heeft ontwikkeld en hoe de afhankelijkheidsrelaties in de loop van de afgelopen 

eeuwen zijn veranderd. Ook wordt de regio vergeleken met een andere macroregio: 

zuid Azië. Beide regio’s ondergaan ingrijpende veranderingen, maar wie goed kijkt, ziet 

grote regionale verschillen.   

Zuidoost Azië actueel    

In deze module zullen de leerlingen zich bezig houden met actuele vraagstukken in 

zuidoost Azië. Ze onderzoeken de natuurlijke hulpbronnen en de natuurlijke risico’s in 

dit gebied en de economische en politieke verstrengeling tussen stad en platteland. 

Daarnaast komt de eenheid en diversiteit in religies en culturen aan bod.    

Globalisering    

In de eerste twee hoofdstukken van de module ‘globalisering’ gaat het om de indeling 

van de wereld vanuit het perspectief van de globalisering. De bedoeling van het derde 

hoofdstuk is dat de leerlingen een goed kaartbeeld van de wereld krijgen. Wanneer je 

een aardrijkskundige bril opzet, zie je dat de wereld nog steeds een mozaïek is van heel 

eigen cultuurgebieden. Hoe meer je hier op inzoomt, hoe groter de verschillen in 

welvaart, tradities, ontwikkeling en bestuur lijken te zijn. In het vierde hoofdstuk wordt 

gekeken naar de rol en functies die wereldsteden hebben. De mondiale invloed van 

deze steden wordt toegelicht aan de hand van de steden new York, los Angeles en 

Washington.   

Arm en rijk   

Het eerste hoofdstuk van deze module gaat over de verdeling van voedsel over de 

wereldbevolking en geeft antwoord op de vraag wat de kenmerken, oorzaken en 

gevolgen van het wereldvoedsel vraagstuk zijn. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op 

de invloed van natuurlijke en maatschappelijk omstandigheden op dit voedselvraagstuk. 

Met name de redenen voor het ontbreken van voldoende voedselzekerheid krijgen in 

dit hoofdstuk veel aandacht, waarbij het Afrikaanse Malawi als voorbeeld dient. In het 

derde hoofdstuk wordt kritisch gekeken naar de verleende vormen van 

ontwikkelingshulp en het politiek-economisch handelen van de rijke landen. Het 

straatarme Ethiopië dient hierbij als voorbeeldland.   

Eigen onderzoek   



 

 

De leerlingen voeren een eigen onderzoek uit in de eigen omgeving. Hierbij zullen de 

leerlingen aardrijkskundige werkwijzen en vaardigheden dienen toe te passen. Tevens 

wordt gebruik gemaakt van het ‘stappenplan geografisch onderzoek’.   

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens de opbouw van het pta en het gebruikte handboek (de geo voor vwo).  

De thema’s die tijdens de vaklessen aardrijkskunde in klas 5 aan bod komen (en die 

hierboven zijn beschreven), lenen zich uitstekend voor het innemen van standpunten, 

maatschappijkritiek en het vormen van een (moreel) oordelend vermogen.   

 

 

Wiskunde a  

Havo  

  

Inhoud van de lessen  

• domein toegepaste analyse  

exponentiële functies  

andere functies  

families van functies  

• Domein binomiale verdeling  

tellen en kans  

rekenen met kansen  

• de binomiale verdeling  

examentraining  

opgaven per onderwerp 

gemende opgaven          

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vijfde klas is een van de thematieken de standpuntbepaling. Hoe stel ik me op 

tegenover de ander? Het gaat om het onderzoeken van verschillende standpunten, 

hetzelfde vanuit verschillende kanten bekijken.  In de vijfde klas is de twijfel een 

ontwikkelingsinstrument. Je kan het op deze manier zien, maar ook op een andere, wat 

is nu de waarheid, een vraag die pas in klas 5 op zijn plaats is. Zo is er in de 

kansrekening wel een zonder twijfel een antwoord te geven over de kans op een 

gebeurtenis, maar niet over de uitkomst van een individueel toevalsproces. In klas 5 is 

het ook mogelijk om te discussiëren over het misbruik van de kansrekening bij 

uitspraken als "de kans dat deze dijk doorbreekt is 1 op 100.000". De wiskunde als 

toegepast vak, als vak dat in andere disciplines gebruikt kan worden is dan terug te 

vinden in de kansrekening en de statistiek.   

 



 

 

Wiskunde b  

Havo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Van veel onderwerpen is het belangrijk deze in het examentraject 4 en 5 havo 

regelmatig terugkomen, en indien ze behandeld worden wel voldoende diepgang 

krijgen.  Bij enkele onderwerpen kan met een herhaling in de les en zelfstandig werk 

van de leerling worden volstaan.  Veel oefening met examenopgaven is noodzakelijk als 

herhaling, gewenning, om voldoende diepgang te waarborgen, en om de leerlingen de 

opbouw van de examenopgaven te leren doorzien, etc. 

De meeste leerlingen die wiskunde b kiezen doen dit omdat ze echt zich in de wiskunde 

willen verdiepen. Deze leergierigheid, moet ondersteund worden met 

doorzettingsvermogen, plezier in het werk, netheid, etc. De leerlingen kunnen, mits 

daartoe goed begeleid, steeds grotere hoeveelheden stof aan.   

  

Inhoud van de lessen  

Als nieuwe onderwerpen krijgen de leerlingen differentiëren en de toepassingen van 

differentiëren, logaritmen.  

Alle onderwerpen die in het voorgaande jaar zijn behandeld worden kort herhaald.   

De volgende onderwerpen worden tevens verdiept: exponentiële functies, goniometrie, 

meetkunde. We oefenen tevens met examensommen.  

De meetkunde wordt versneld behandeld door de oefening in het voorexamenjaar.   

Bij het differentiëren wordt de theorie die toch behandeld. Als verdieping, en om meer 

overzicht te krijgen behandelen we het ouderwetse functieonderzoek.  

  

  

Wiskunde a en c  

Vwo  

Inhoud van de lessen  

  

• Domein discrete analyse  

Rijen  

Recursie en directe formule  

Rekenkundige en meetkundige  

Formules voor de som  

  

• Domein statistiek  

Statistische verwerking  

Populatie en steekproef  



 

 

Frequenties en diagrammen  

Klassen en polygonen  

Statistische maten  

Centrum en spreidingsmaten  

De standaardafwijking  

Schatten bij klassen  

Normale verdeling en waarschijnlijkheidspapier   

  

• Domein kansrekening  

Kansrekening    

Tellen en kansen  

Verwachtingswaarde  

Binomiale verdeling  

Verwachtingen  

Verwachtingswaarden  

 de somregels  

 de wortel-n-wet voor de som  

 de wortel-n-wet voor het gemiddelde  

  

• Domein graven en matrices ( deze domein is alleen voor wiskunde c )  

Matrices en grafen  

Matrices en matrixproducten  

Grafen en matrixmachten werken met matrices  

Overgangsmatrices, evenwicht  

Bevolkingvoorspellingmatrices en bevolkingsgroei  

Werkwijze in de lessen  

Klassikale uitleg  

Werken in groepen  

Zelfstandig werken  

  

 

Wiskunde b    

Vwo  

            

Pedagogische doelen en achtergronden  

In de elfde klas is een van de thematieken de standpuntbepaling. Hoe stel ik me op 

tegenover de ander. Het gaat om het onderzoeken van verschillende standpunten, 

hetzelfde vanuit verschillende kanten bekijken.  In de elfde klas is de twijfel een 

ontwikkelingsinstrument. Je kan het op deze manier zien, maar ook op een andere, wat 

is nu de waarheid, een vraag die pas in klas 5 op zijn plaats is. Zo is er in de 



 

 

kansrekening wel een zonder twijfel een antwoord te geven over de kans op een 

gebeurtenis, maar niet over de uitkomst van een individueel toevalsproces. In klas 5 is 

het ook mogelijk om te discussiëren over het misbruik van de kansrekening bij 

uitspraken als "de kans dat deze dijk doorbreekt is 1 op 100.000".  

  

De wiskunde als toegepast vak, als vak dat in andere disciplines gebruikt kan worden is 

dan terug te vinden in de kansrekening en de statistiek.   

Inhoud van de lessen  

Domein discrete analyse en differentiaalrekening.  

Onderzoek van het verloop van grafieken, toenamediagrammen, theoretische basis 

voor en beginselen van het differentiëren, rekenregels, raaklijnen en uiterste waarden 

van veeltermfuncties.  

  

Domein differentiaalrekening.  

Een herhaling van exponentiële functies. Exponenten en logaritmen. De logaritmische 

functie. Afgeleiden van exponentiële en logaritmische functies. De kettingregel. De 

tweede afgeleide en buigpunten.  

  

Domein voortgezette meetkunde.  

Driehoeken, bijzondere lijnen in driehoeken, bewijsvoering  

  

Domein goniometrie, een inleiding daarop.  

Invoering van goniometrische functies,  eigenschappen van grafieken, goniometrische 

vergelijkingen, afgeleide functies.  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Waar bij de projectieve meetkunde het oneindige in beeld komt, dat wil zeggen “het 

oneindig ver weg zijnde “, komt in de analyse het benaderingsproces in beeld via 

“oneindig” veel kleine stapjes. Het limietbegrip brengt leerlingen bij de grens van hun 

denkvermogen. Net als bij het logaritmebegrip worden ze uitgedaagd om een verdere 

stap te zetten te zetten m.b.t. Het abstracte denken. De onderliggende vraag is waar zij 

zelf staan in een wereld die zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant als maar 

groter wordt. Waar grenzen verdwijnen is het van belang om een centrum vast te 

houden.  

  

Biologie  

Havo  

Inhoud van de lessen  

Zenuwstelsel, hormoonstelsel, stofwisseling, evolutietheorie, gedragsleer, 

erfelijkheidsleer. Fenomenologisch practicum dierkunde.  



 

 

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Synthese tussen afronding van het eindexamenprogramma en leeftijdsgeoriënteerde 

onderwerpen.   

Werkwijze in de lessen  

Frontaal, onderwijsleergesprek, oefenend opdrachten maken, practicum.  

  

Biologie  

Vwo  

  

Inhoud van de lessen  

Homeostase van het interne milieu, stofwisseling bij mens en dier, kringlopen. Practica 

dierkunde en vegetatiekunde.  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Homeostase van het interne milieu, stofwisseling bij mens en dier, kringlopen zijn 

abstractere examenonderwerpen die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen.  

Met de practica dierkunde en vegetatiekunde probeer ik gericht de mogelijkheid tot 

concrete natuur ervaringen en de verdieping daarvan aan te bieden. 

  

Natuurkunde  

Havo  

  

Inhoud van de lessen  

Elektrische stroom  

Licht  

Geluid en golven  

Kracht en bewegen  

Vectoren en hefbomen arbeid en energie  

Energie en warmte  

Elektromagnetisme en inductie  

  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met soortelijke weerstand.  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met loep.  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met lopende en staande golven, golflengte, fase in 

een golf, snaar- en blaasinstrumenten.  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met wisselwerking, 3e wet van newton, 

spankrachten. Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met werklijn en arm van een kracht, 

momentenwet, evenwichtsvoorwaarden voor draaien en schuiven.  



 

 

Kracht en arbeid, energie omzetten en behouden, energiebronnen en energiesoorten, 

werken met wak en wbe, vermogen, wrijving.  

Warmte als energiebron, rendement, transport en uitwisseling van warmte, soortelijke 

warmte.  

Een elektrische stroom wekt een magneetveld op, lorentzkracht, richting regels, een 

magneetveld wekt een elektrische stroom op, transformator.  

  

Natuurkunde  

Vwo  

  

Inhoud van de lessen  

Elektrische stroom  

Licht  

Geluid en golven  

Kracht en bewegen  

Vectoren en hefbomen arbeid en energie  

Energie en warmte  

Elektromagnetisme en wisselstroom  

Terug- en vooruitblik  

  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met soortelijke weerstand.  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met loep en negatieve lens.  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met lopende en staande golven, golflengte, fase in 

een golf, snaar- en blaasinstrumenten.  

Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met wisselwerking, 3e wet van newton, 

spankrachten. Herhaling stof 4e klas + uitbreiding met werklijn en arm van een kracht, 

momentenwet, evenwichtsvoorwaarden voor draaien en schuiven.  

Kracht en arbeid, energie omzetten en behouden, energiebronnen en energiesoorten, 

werken met wak en wbe, vermogen, wrijving.  

Warmte als energiebron, rendement, transport en uitwisseling van warmte, soortelijke 

warmte, 1e en 2e hoofdwet, isothermen en adiabaten.  

Wisselwerking tussen elektrische stromen en magneetvelden, lorentzkracht, 

richtingregels, inductie, wetten van lenz en faraday, transformator, effectieve waarde 

van een wisselspanning.  

Oriënteren op en presenteren van de eigen ontwikkelingsweg en het 

beroepsperspectief binnen natuurkunde.  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In klas 5 staat het herhalen en het op examenniveau brengen van de leerstof centraal. 

Daarbij moeten de leerlingen leren om voor 1 tentamen overzicht over en beheersing te 



 

 

krijgen van meerdere hoofdstukken en onderwerpen. Dit vergt een grote inspanning 

van de leerlingen.  

Hoewel het voor vwo niet aan de orde lijkt, omdat in klas 6 nogmaals zo’n herhaling 

volgt, ligt het accent in 12 op het werken vanuit zo’n overzicht en beheersing, terwijl dit 

in 11 nog tot instrument gemaakt moet worden.   

Het leren denken in termen van energieomzettingen is daarbij van groot belang. Naast 

denken vanuit oorzaakgevolgrelaties (kracht en beweging; stroom, spanning en 

weerstand) leert de leerling te denken vanuit het proces, waarbij een goed overzicht 

van begin, verloop en eind noodzakelijk zijn. De energiewetten zijn zeer algemeen 

geformuleerd en moeten voor elke situatie een specifieke invulling krijgen. De leerling 

moet leren de vertaling te maken vanuit zijn situatie naar de wetten toe.  

In het elektromagnetisme leert de leerling dat heel verschillende verschijnselen met 

elkaar vakinhoudelijke samenhangen van de lessen en elkaar wederzijds beïnvloeden.  

Dit alles past in de ontwikkeling van de 11e klasser, die groeiend naar de volwassenheid 

toe, steeds meer op eigen benen komt te staan, meer verantwoordelijkheden op zich 

neemt, brede verbanden leert doorzien, verwevenheden leert hanteren, zich een 

mening vormt en gaandeweg zijn eigen verhouding tot de dingen bepaalt.  

  

Scheikunde  

Havo/vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de vijfde klassen komen veel nieuwe leerstoffen voor, termen, onderwerpen naar 

voren worden hogere eisen aan de leerlingen gesteld qua niveau en tempo dan de jaren 

daarvoor. De leerlingen worden geleidelijk voorbereid voor examen. Niveau van 

examen is vergelijkbaar met de informatie, opdrachten en voorbeelden die in het boek 

staan, daarom is het belangrijk dat de leerlingen naast de uitleg veel mogelijk informatie 

uit het boek lezen en opdrachten zelf maken en herhalen van opdrachten die zij/hij 

moeilijk vinden. Via practicum lessen zelf kunnen ontdekken en waarnemen, daarom is 

het noodzakelijk om een kort verslag te maken over practicum waarin benodigdheden, 

uitvoering, waarnemingen en conclusies staan en ook vragen over uitgevoerde proeven 

maken. De leerlingen leren omgaan met chemicaliën, ze maken onderscheid tussen 

giftige of schadelijke stoffen. Ze leren omgaan met allerlei soorten glaswerk in de 

praktijk, ze moeten stoffen nauwkeurig kunnen wegen, volume van vloeistoffen precies 

lezen, en resultaten nauwkeurig berekenen.  

 

Inhoud van de lessen  

Wij gaan eerst beginnen met herhaling van koolstofchemie : systematische naamgeving, 

structuurformules, eigenschappen van alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, 

alkaanzuren daarna wordt organisch chemie uitgebreid tot cycloalkanen, aromaten, 

aldehyden, kytonen, ether, ester, vetsuren, glycerol, aminen, verzadigde en 



 

 

onverzadigde vetten, hydrolyse reactie van esters en vetten, condensatiereactie, 

verzeping, isomeren,zuurrestionen,   

De leerlingen moeten kennis maken met nieuwe termen: polymeren, monomeren  

macromoleculen en polymerisatiereactie.   

Additie reactie, condensatie en hydrolyse reactie herhalen en toepassen bij polymeren. 

Soorten van plastics die bij polymerisatiereactie wordt gemaakt, toepassingen, 

eigenschappen, voor en nadelen van plastics komt ook naar voren. Plastics en milieu.   

  

Eiwitten: essentiële aminozuren, codes, namen en koppelen van aminozuren tot 

eiwitten, peptidebindingen en hydrolyse van een eiwit.  

Koolhydraten: monosachariden, disachariden, polysachariden en  zoetstoffen.  

  

Rekenen aan reacties: mol, massa, dichtheid en volume herhalen en uitbreiden met  

concentratie, molariteit, concentratie van ionen, chemische hoeveelheid van gassen 

berekenen, molaire volume (vm.) zoeken in binas en toepassen en rekenen aan de 

reactie in oplossing. Reactiesnelheid: formule, aantal factoren die reactiesnelheid 

beïnvloeden( soortstof, concentratie, temperatuur, katalysator, verdeling graag, 

effectieve en niet effectieve botsingen, endotherm en exotherm reactie met behulp van 

energiediagram uitleggen. Chemische industrie, ammoniak, bolk schema, rendement 

berekenen, giftigheid van de stoffen, mac waarde, adi waarde, toxiciteit. 

Evenwichtsreactie, soorten van evenwichtsreactie, concentratiebreuk 

evenwichtsvoorwaarde en verstoorde evenwicht. 

Herhalen van indicatoren, ph meten, zuur en zure oplossingen, basen en basische 

oplossingen. Uitbreiden met sterke en zwakke zuur/base pkz, poh, pkb berekenen  

verdunnen van zure en basische oplossingen, zuur base reacties formule van belangrijke 

zuur en base kennen, berekenen van ph, zuurconstante kz, baseconstante kb en 

kwantitatieve analyse. 

Metalen, uitleg wat redoxreactie is, oxidatoren en reductoren, redoxreactie met 

metalen, de redoxtabel, niet metalen als oxidator, hal reacties, titratie, redoxtiteratie, 

alcoholen als reductor, elektrolyse, elektrochemische cel. Herhaling van alle 

scheidingsmethodes.  

5 vwo en 5 havo leerlingen hebben drie theoretische schoolexamens en één praktische 

schoolexamen.  

 

Lichamelijke opvoeding  

Pedagogische achtergronden en doelen denken:  

Het bewegen en sporten wordt steeds meer in relatie gebracht met de eigen 

persoonlijkheid. Keuzes moeten zelf worden gemaakt die aansluiten bij de leerling. 

Positieve en negatieve ervaringen kunnen dit weer bijsturen voor volgende keuzes. 

Houding en bewuste voorbereiding worden gevraagd, vooral ook in contact bij 



 

 

buitenschoolse activiteiten. Kennis over jaren gedane sporten moeten feitelijker en 

theoretischer worden eigen gemaakt en toegepast in begeleidende zin, bijvoorbeeld op 

de sportdagen.  

Voelen: Het voelen staat steeds meer in relatie tot de eigen voorkeuren.  

Willen: De wil is vanzelfsprekend bij passende keuzes. Soms zijn de keuzes niet goed 

gemaakt of bied de leerkracht iets aan wat verplicht, maar niet leuk is, dan komt een 

stuk doorzettingsvermogen om de hoek kijken, want beoordelingen spelen toch ook 

een rol.  

 

Inhoud van de lessen  

Terugslagspelen volleybal  

Uitbouw van bovenstaande leerdoelen tot toepassing in 6x6 spel met kennis van alle 

daarbij relevante spelregelkennis en scheidsrechtertekens zoals verwoord op de laatste 

2 pagina’s.  

Basistechnieken:  

Bovenhandse techniek (bht)    

Onderarmtechniek (oat)  

Onderhandse service (os)  

Bovenhandse service (bs)  

Bovenhandse slag (smash)  

Blokkering  

Oefenvormen en oefenspelvormen:  

Op de volgende pagina’s wordt per techniek een mogelijke opbouw in oefenvorm en 

oefenspelvormen gegeven. Het is dan aan de leerkracht zelf daar een keuze uit te 

maken, vormen desgewenst aan te passen, over te slaan, etc. De uitvoering van de 

technieken wordt beschouwd als aanwezige kennis bij de leerkrachten lichamelijke 

opvoeding.  

Opm.: bij oefenvormen zonder smash en blokkering liefst een iets te hoog net.  

Opm.: om de afstand tot het net goed te bewaren is het handig in de oefenvormen 

gebruik te maken van een t-net (een horizontaal net bovenop en verticaal net) of een 

lijn/voorwerp voor het net aan te brengen waardoor die laatste halve meter afstand van 

het net behouden blijft.  

Opm.: bij parcoursvormen is het handig het “achter je gespeelde bal aanlopen” te 

hanteren omdat dit later gebruikt kan worden in complexere oefenvormen.  

Spelregelkennis:  

Op de laatste 2 pagina’s staan de relevante spelregels voor ons schoolvolleybal. Ook 

staan de meest relevante scheidsrechtertekens beschreven.  

Slag- en loopspelen  

Totaal soft/ honkbal spel  

Doelspelen  

Keuze in toernooi vormen  



 

 

Zelfverdediging  

Tijdens de s.o.k.-periodes is de mogelijkheid er om op een boksschool wat extra lessen 

boksen te volgen. De kinderen zullen de aangeleerde technieken verder uitbreiden en 

zullen ook de achterste vuisten gaan gebruiken.  

 

 

 

 



 

 

Kunstzinnige en ambachtelijke vakken  

  

  

Zang / koorzang  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In het naar buiten treden in het muzikale onderscheidt de leerling zich van zijn 

koorgenoten. Hierdoor wordt het hem mogelijk om zichzelf te beleven in het geheel. Hij 

leert te oordelen over het totale klankbeeld. Vaak ontstaat er tijdens de repetities een 

sfeer waaruit blijkt dat de leerlingen zich innerlijk met de muziek verbonden hebben.   

 

Inhoud van de lessen  

In de vijfde klas wordt een begin gemaakt met complexere vierstemmige stukken. 

Gedacht kan worden aan oratoria zoals een mis of een requiem. Bij het instuderen 

wordt meer gelet op de individuele draagkracht. Wat is mijn bijdrage aan het geheel? 

Welke initiatieven kan ik nemen? De eigen stem moet zichtbaar worden.  

  

 

Tekenen/ schilderen  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In deze fase gaan de leerlingen hun standpunt innemen. Hun eigen oordeelsvermogen 

wordt geoefend en ontwikkeld. De innerlijke motivatie ontwaakt. Met de besprekingen 

van het werk moeten kunnen zij dat gaan zien en verwoorden. Hierbij komt het onder 

woorden brengen van beeldende gegevens. De leerlingen zijn er aan toe hun eigen weg 

te vinden en tegen hun grenzen aan te lopen. Het loslaten van de herkenbare vorm. Het 

proces in het werken staat voorop. De leerlingen werken zelfstandig aan de opdracht.  

De leerlingen leren bewust hun beeldende vermogens te hanteren en door het 

groeiende oordeelsvermogen maakt  inzicht en keuzes maken mogelijk.  

 

Inhoud van de lessen  

Een voorwerp, een stoel of een tafel, wordt op drie verschillende manieren uitgewerkt. 

De leerlingen moeten binnen een beperkt gegeven een bevredigend beeld realiseren 

.eerst is er het waarnemen van perspectief en proporties van het voorwerp. Dan wordt, 

met potlood,  in een goede vlakverdeling het voorwerp met schaduw uitgewerkt. Van 

dit voorwerp wordt met zwarte stift of potlood  een grafische versie in zwart /witte (en 

evt. Grijzen) vlakken gemaakt. Deze bestaan uit licht- donkercontrasten.  De leerlingen 

leren denken in formeel abstracte termen. Bij de laatste uitwerking moet het voorwerp 

vervormd, uitgebreid of in ieder geval zo bewerkt worden dat er een spannend 



 

 

fantasievol of vervreemdend geheel ontstaat. Bij deze opdracht moet er gezocht 

worden naar een passend beeldend middel. Materiaalkeuze is vrij.  

Schilderen  

Er wordt een non-figuratief schilderij op doek gemaakt. Hier gaat het om het leren 

omgaan met verf en kleur als schilderkunstig middel, het onderzoeken naar eigen 

beeldende kwaliteiten/ creatieproces en een eigen handschrift/ palet. Er worden eerste 

voorstudies op papier gemaakt. Daar wordt een selectie uit gemaakt en op doek 

gemaakt.  Daarnaast wordt zowel het eigen werk en dat van de ander besproken(ook 

wel van kunstenaars). En moeten ze kunnen verwoorden wat ze willen en hoe ze daar 

naartoe hebben gewerkt, o.a. Aan de hand van formele aspecten. Wat het werk met 

hun doet inhoudelijk en hoe dat komt.    

   

  

Beeldend 3d   

Pedagogische achtergronden en doelen  

De  5e klasser heeft behoefte aan avontuur en vrijheid, aan zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Binnen deze opdracht maakt de leerling zelfstandig een eigen 

keuze en stippelt met behulp van het lessenplan in de werkwijzer zijn eigen route uit.   

In het werkverslag noteert de leerling hoe dit proces is verlopen en legt dus 

verantwoording af. In het eindgesprek krijgt elke leerling afzonderlijk feedback op het 

gemaakte werkstuk en op het doorlopen werkproces.   

 

Inhoud van de lessen  

Het onderwerp is het ontwerpen en maken van een monumentaal kunstwerk.  

Een beeld voor de openbare ruimte. Het materiaal is vrij; de afmeting is beperkt tot een 

handzaam maquetteformaat.  

De leerling houdt zich niet uitsluitend bezig met het onderzoeken van vormen, volumes, 

materialen en structuren, maar ook met de betekenis en uitstraling van het beeld.  

Tot slot wordt het beeld/monument gepresenteerd.  

D.m.v. Een fotografisch beeld wordt  aangegeven op welke locatie dit beeld komt te 

staan.  

  

Drama  

  

Inhoud van de lessen   

Verhalenverteller(klassieker)  

De leerling kan in een solopresentatie een verhaal vertellen gebaseerd op de Griekse  

mythologie. De leerling raakt thuis in de thema’s van de Griekse oudheid en geeft hier  

opnieuw betekenis aan. De techniek van het verhalen vertellen staat centraal in deze 

module. Gebruik van ruimte, stem, houding en gebaar wordt bewust ingezet om een 



 

 

verhaal te laten  spreken. Daar tegenover staat dat leerlingen zich uiteen dienen te 

zetten met de inhoud.  Verschillende vertel perspectieven worden onderzocht. Er wordt 

gewerkt aan beeldtaal en het gebruiken van metaforen.  

  

Leerlingen leren tevens zicht te krijgen wat er allemaal achter de schermen moet 

gebeuren om een voorstelling te laten slagen. Zij organiseren gezamenlijk de 

vondelrevue in een buitenschools theater. Dat wil zeggen dat de taken verdeeld 

worden over de verschillende leerlingen (van de organisatie van audities tot en met het 

contact met het theater). Leerlingen maken het volledig productieproces mee.  

De leerling heeft aan het begin van het schooljaar zich uiteen gezet met verhalen uit de 

oudheid. Ditmaal wordt de leerling geconfronteerd met het spelen van een klassieker.   

Een tekst uit de bestaande toneelliteratuur wordt bewerkt tot een passend script. De 

leerling krijgt inzicht in de dramaturgie(opbouw van een toneelstuk)en ontwikkeld mee 

aan zijn/haar eigen rol en het totale toneelbeeld(decor, kostuum)  

Uiteindelijk wordt de voorstelling gespeeld in het theater van de school voor ouders, 

docenten en medeleerlingen)   

De leerling krijgt van de docent een persoonlijke spelopdracht, die solo, of in kleinere 

groepen moet worden verwerkt, de leerling moet zelfstandig deze opdracht kunnen 

uitvoeren en al het geleerde in praktijk brengen om uiteindelijk tot een presentatie te 

komen. Het reflecteren op elkaar werk maar ook op bezochte voorstellingen vormt een 

belangrijk onderdeel van het leerplan.   

De leerling bezoekt gedurende het schooljaar drie verschillende professionele, 

theatervoorstellingen vervolgens schrijft hij/zij, over elke voorstelling, een recensie. 

Hiervoor wordt in de les een kijkwijzer aangeboden. Toegangskaartjes moeten verplicht 

worden bijgevoegd.  

 

 

Dans  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerling rijpt innerlijk langzaam uit tot een individualiteit. In de lesstof krijgt de 

leerling de mogelijkheid om zich op een eigen wijze te verbinden met de thema’s uit de 

oudheid. De helden uit de Griekse oudheid verbeelden vaak de worsteling met de 

autoriteiten (in dit geval ten tonele gebracht als goden en halfgoden). De 5e klasser is na 

het afzetten tegen zijn autoriteiten opzoek naar een nieuwe verhouding met ouders, 

docenten. De 5e klasser wil langzamerhand zijn eigen keuzes maken en zoekt steeds 

vaker bewust zijn/haar eigen leermeester op.  

Ook de rol binnen de groep verandert. In de organisatie van de vondelrevue kunnen de 

leerlingen oefenen met verantwoordelijkheid. Het is volledig (weliswaar begeleid) aan 

hen om de vondelrevue te laten welslagen. In het hele proces kunnen ze oefenen het 

overzicht te hebben en verschillende groepen aan te sturen.  



 

 

In het spelen van een klassieker worden ze geconfronteerd met de ander. In hun spel 

kunnen leerlingen pas tot hun recht komen als ze werkelijk kunnen samenspelen. 

Samenspel en inleving zijn de bouwstenen om zich in een bestaande tekst vast te bijten. 

Pas als denken/voelen/willen samenvallen in het moment tot leven gewekt door de 

leerling in zijn te spelen personage, kan er gesproken worden van de kunst van het 

toneelspelen. In de commande: de eindopdracht kan de leerling het geleerde in een vrije 

opdracht tot uiting brengen. Zijn eigen persoonlijkheid is hierin bepalend. Het kan 

komisch zijn of dramatisch, teksttoneel of alleen bewegingstheater etc. De eigenheid 

van de leerling komt hierin tot uitdrukking.  

 

Inhoud van de lessen  

1]euritmie choreografie van een leerling uit klas 6 uitvoeren.  

2]solo/duet  

3]choreografie van een leerling uit klas 6 uitvoeren  

4] stijl herkennen  

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

1]beter zicht op hoe wat en waarom van de euritmie, maar ook eigen visie erop 

ontwikkelen.  

2]visie op dans  omzetten  en eigen vermogens inzetten voor eigen proces.  

3]eigen kwaliteiten dienstbaar maken voor andermans creatie.  

4]reflectie op dans   

  

Inhoud van de lessen  

1]naar aanleiding van ideeën van een leerling uit klas 6 wordt er gewerkt,  

2]iedereen werkt voor zich op eigen niveau naar eigen inzicht 3]leerlingen uit klas 6 

leren leerlingen uit klas 5 hun choreografie 4]leerlingen bekijken verschillende soorten 

dans en bespreken deze.  

  

 

Muziek  

  

Karakteristieken ontwikkeling  

In deze leeftijdsfase groeit het zelfbewustzijn en de innerlijke motivatie. Idealen worden 

zichtbaar en de leerling is in staat zijn standpunten te verdedigen en ook weer los te 

laten. Hij gaat kritischer kijken naar de maatschappij. Inzicht in de eigen biografie speelt 

daarbij een belangrijke rol. Bij het behandelen van verschillende muziekstijlen in de 

geschiedenis en de analyseopdracht gaat de leerling de grotere lijnen en verbanden 

zien, waarna in de stijlopdracht weer wordt ingezoomd op een specifieke stijl. Hierin 

laat de leerling zien hoe hij zich tot die stijl en de bijbehorende elementen verhoudt en 



 

 

leert dit tevens onderbouwen. De jazztheorie geeft de leerlingen een gedetailleerd 

beeld van de opbouw van muziek, waardoor ze instaat zijn vrijwel alle muzikale 

structuren te ontrafelen. Dit geeft hen tevens de vrijheid te kiezen voor een bepaalde 

benadering van het muziek maken omdat ze niet meer afhankelijk zijn beperkte kennis 

of standaard structuren. De rol van de docent is in dit jaar minder actief en minder 

centraal dan in de vierde klas. De gegeven opdrachten geven een nog wel een duidelijk 

kader aan, maar de invulling en uitvoering ervan komen steeds meer te liggen bij de 

leerling zelf. Bij het zelfstandig werken en het maken van keuzes komt de leerling zijn 

grenzen en beperkingen tegen, wat kenmerkend is voor de vijfde klasser.    

  

Inhoud van de lessen   

Muziektheorie. Wat betreft de theorie, wordt er verder ingegaan op akkoorden en 

toonladders. Kerktoonladders, de bluestoon ladder etc., en jazzakkoorden worden 

behandeld. De leerling kan door de verworven inzichten structuren in muziek 

herkennen en uitschrijven.   

Geschiedenis. De leerlingen krijgen inzicht in de kenmerken, cultuur en achtergrond van 

verschillende muziekstijlen. Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse, oosterse en westerse 

muziekgeschiedenis komen aan bod. Verschillende muziekstukken uit de oudheid tot 

heden worden beluisterd. De leerling kan bij het horen van muziek, aangeven uit welke 

tijd en omgeving het stamt.  

Analyse. Aan de hand van de verworven kennis worden muziekstukken uit 

verschillende stijlen geanalyseerd, waarbij vorm, gebruikte instrumenten, sfeer, 

achtergrond, componist en uitvoerenden worden besproken. De leerling leert vanuit 

kritisch en breed oogpunt te luisteren en te beschrijven wat hij hoort.   

Stijlopdracht en opname. Elke leerling verdiept zich in een specifieke stijl naar keuze, 

doet onderzoek en verslag en maakt tevens een eigen compositie in de gekozen stijl. 

Deze compositie wordt opgenomen, hierbij leert de leerling omgaan met de computer 

of andere opnameapparatuur, bespeelt verschillende instrumenten en leert deze in een 

goede verhouding tot elkaar in de opname te verwerken. De in de  eerder behandelde 

stijlen zijn iets algemener. Door deze opdracht kan de leerling meer ingaan in 

bijvoorbeeld een sub-stijl. De leerling presenteert dit voor de groep.   

Concertopdracht. Ook dit jaar wordt er door elke leerling een concert bezocht en wordt 

daar een verslag/recensie van gemaakt aan de hand van een door de docent 

aangeboden vragenformulier. Eindpresentatie. Het jaar wordt afgesloten met een 

uitvoering waarin verschillende behandelde elementen terugkomen. De leerlingen 

maken, in overleg met elkaar, elk een eigen muzikale presentatie, waarbij ze zelf de 

keuze maken hoe ze omgaan met verschillende stijlen, instrumenten, akkoorden en 

toonladders. Dit wordt verwerkt in een presentatie die een beeld geeft van een ruime, 

maar eigenzinnige interpretatie van de muziekgeschiedenis. De leerlingen bedenken, 

organiseren en repeteren voornamelijk zelfstandig, de docent stuurt dit en helpt waar 



 

 

nodig. Elke les worden de vorderingen besproken en gepresenteerd, tot aan de 

uitvoering.   

  

  

  



   

 

 

Overzicht klas 6  

  

Perioden  Aantal  

Weken  

  

Thema’s  

Nederlands  3  Wereld literatuur  

Geschiedenis  3  Overzicht van de geschiedenis  

Kunstgeschiedenis   2  Voorbereiding op de kunstreis  

Kunstgeschiedenis  3  Moderne kunst  

Architectuur  3  Ontwerp je eigen huis  

Filosofie  3  Samen denken over: waarneming, voorstelling 

en bewustzijn en enkele belangrijke filosofen.  

Biologie  3  Dier, mens en evolutie  

Natuurkunde   3  Licht en golven  

Wiskunde  3  Capita selecta  

    

  

Vaklessen  Lesuren per 

week  

Thema’s  

Nederlands  2    

Engels  3    

Duits  3    

Frans  3    

Geschiedenis  3    

Aardrijkskunde  3    

Economie  3    

Wiskunde a/c of b  3    

Biologie  3    

Natuurkunde    3    

Scheikunde     3    

Lichamelijke opvoeding  2  Tot de kerstvakantie  

Koorzang  2    

Kunstvak: beeldende vorming  2  Tot de kerstvakantie  

Kunstvak:  drama  2  Tot de kerstvakantie  

Kunstvak:  dans  2  Tot de kerstvakantie  



   

 

Kunstvak: muziek  2  Tot de kerstvakantie  

Klassenuren / vensteruur  1    

  

  

Projecten  Tijd  Thema  

Kunst/cultuurreis  1 week Italië: een reis langs kunstschatten.  

Drama, eindproductie  5 weken einde 

van het jaar  

Samen werken aan een integrale 

eindproductie  

 

Karakteristieken ontwikkeling  

  

De 17/18-jarige krijgt meer zelfstandigheid en vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn 

eigen kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezen der dingen wordt belangrijker. 

De leerling kan zijn eigen ontwerpen maken en uitvoeren en zelf initiatieven nemen. Hij 

zal daarbij creatief en scheppend te werk gaan. Ideaal en praktijk worden meer in 

overeenstemming gebracht, en het onderscheid tussen illusie en werkelijkheid wordt 

beter gemaakt.  De leerling heeft geleerd de eigen gevoelens te hanteren en kan zo 

tolerant en sociaal empathisch optreden en bindingen aangaan.  

    

Het 6e leerjaar biedt een brede afronding van het vrijenschoolonderwijs.   

De ontwikkelingsstof van vele vakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. 

Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en 

maatschappijbeelden.  

Gefundeerd oordelen en keuzes maken 

Zelfbewust.  

Zelfbeeld.  

Persoonlijke idealen.  

Vrijheid en verantwoordelijkheid.  

Overzicht / vakinhoudelijke samenhangen van de lessen en kern van de zaak.  

Inzicht en verbinden.  

Analyse.  

Causaliteit  

Maatschappijkritiek.  

Existentiële vragen m.b.t. De eigen toekomst.  

Eigen biografie.  

Benadering vanuit verschillende perspectieven.  

Verantwoordelijkheid.  

  

  



   

 

  

  

             

Perioden  klas 6  

  

  

Nederlands  

  

Periode: wereldliteratuur  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

We maken gebruik van literatuur om een eigen bewustwordingsproces op gang te 

brengen. In de literatuur leeft de ziel van de mens. Het is een karakteristiek van een 

thema of van een manier van denken. Door literatuur kun je kennismaken met de 

levensvragen die de mensheid heeft. Ook leer je de culturele context kennen. Het 

werkt mee aan de beschaving van de mens doordat je verschillende zienswijzen en 

culturen leert respecteren. Ook is literatuur net als de werkelijkheid gelaagd. Door 

aandacht te besteden aan dit fenomeen ontwikkel je ook bij de leerling een 

nieuwsgierigheid en openheid naar de gelaagdheid in het eigen leven of denken. Deze 

verdieping kan vervolgens ook in de eindpresentatie tot uitdrukking komen. Om dit 

proces te helpen proberen we samen met de leerling een koppeling te zoeken tussen 

thema van de presentatie en boek voor de boekbespreking.  

 

Inhoud van de lessen  

In de periode worden diverse thema’s behandeld, waar de literatuur aan gekoppeld 

wordt. Er wordt gewerkt met literatuur uit de hele wereld die in Nederland (nog steeds) 

gelezen wordt.  

Grote literaire werken en schrijvers komen aan bod. Klassikaal worden fragmenten 

gelezen en besproken. De leerlingen houden ook een boekbespreking van een boek uit 

de wereldliteratuur. Ze besteden daarbij aandacht aan de biografie en kenmerken van 

de schrijver. Ze passen in deze presentatie literaire begrippen toe die door de leraar zijn 

uitgelegd.  Ook proberen ze een boek te kiezen dat qua thematiek nauw aansluit bij hun 

eindpresentatie. Ze kunnen het boek dan namelijk gebruiken als inspiratiebron en 

verdieping van hun onderwerp. Het boek wordt in samenspraak met de leraar gekozen.   

 

 



 

 

Kunstgeschiedenis  

  

Periode: modernisme en post modernisme  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Deze periode is zowel ontwikkelingsstof als examenstof. Het samen bekijken en 

bespreken van moderne kunst en de allernieuwste ontwikkelingen op dit gebied is een 

gedeeld avontuur. Er valt op een gelijkwaardig niveau veel over te discussiëren.  

 

Inhoud van de lessen   

We verdiepen ons in de moderne kunst en kijken hoe de ontwikkeling verder gaat na 

WOll. De kunst van cobra, de Amerikaanse abstract-expressionisten, minimal art en ook 

de meer experimentele kunstvormen als performance, conceptuele kunst en mixed 

media komen aan de orde. We verbinden dit met onze ervaringen en belevenissen van 

de kunstreis waarbij o.a. Een bezoek werd gebracht aan de biënnale van Venetië.  Door 

kijken en luisteren proberen wij hedendaagse moderne - en postmoderne kunst en 

architectuur te begrijpen.  Hierbij blijft natuurlijk staan de vraag: “wat is kunst en wie 

bepaalt dit?”.  

  

 

Kunstgeschiedenis  

  

Periode:  voorbereiding cultuureis  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

De 18-jarige is zichzelf een huis aan het creëren, overdrachtelijk in de zin van het 

volwassen lichaam en een sterk zelfbewustzijn. Architectuur biedt een mogelijkheid om 

te reflecteren op het leven van alledag en de eigenheid van de bewoner.  

De leerlingen krijgen de opdracht uitgereikt. Er staan gegevens op als maximale meters,  

geldbedrag en de vorm en ligging van het te bebouwen kavel. Na vingeroefeningen 

over ramen, looplijnen en andere technische  weetjes, en gezichtspunten over 

modernisme en cultuur, gaan de leerlingen aan de slag met potlood en ruitjespapier. De 

ideeën krijgen vorm en de eerste plattegronden ontstaan. Pas als alle plattegronden en 

aanzichten helder zijn, en de ontwerpfase is echt afgerond, wordt het ontwerp 

gevisualiseerd.   

 

Inhoud van de lessen   



 

 

De leerlingen uit de zesde klas worden voorbereid op een kunst/cultuurreis naar Italië, 

die hen voert langs de vele kunstschatten en cultuuruitingen uit de oude en moderne 

tijd.  

 Filosofie  

Periode:  filosofie  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Het leerdoel is de interesse voor het denken te laten groeien en een toenemend besef 

te ontwikkelen voor de relevantie  van filosofische vragen.   

 

Inhoud van de lessen  

Wat is filosofie?   

Wat is denken?   

Wat is zijn?  

Een van de meest indringende vragen van de filosofie is de vraag naar het eigen zijn.   

In het denken van het zijn ligt ook impliciet de vraag naar het zijn van het denken 

besloten.  

De vragensteller die zichzelf en de wereld wil leren kennen, bezint zich op de vraag 

waarom hij vraagt. Hoe komen vragen eigenlijk op? Wat is een antwoord? We nemen 

ons eigen bestaan en dat van de wereld voor lief. We zien nog niet welk aandeel ons 

eigen denken daaraan heeft. De bewustwording daarvan is tevens de directe 

bewustwording van het denken als geestelijk proces, het licht waarin de wereld en 

ikzelf zichtbaar worden.  “ik zie rond in de wereld”, zo begint de spreuk die al deze jaren 

elke ochtend klassikaal werd gesproken. In deze spreuk wordt de plaats van de mens in 

de kosmos aangegeven: hij die de geest een woning geeft. In de spreuk wordt de blik 

gericht op de wereld en vervolgens op het eigen zielenleven.  Dit zal de leidraad zijn 

voor de filosofie periode, waarin een aantal thema’s van moderne denkers de revue zal 

passeren. De praktische benadering staat hierbij voorop: waar herkennen we de 

filosofisch abstracte thema’s in concrete vorm?  

  

 

Biologie  

Periode: dier, mens en evolutie  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

Biografieën als thema  

De ontdekking van het menselijke aangrijpingspunt in de biografie  

Paradigmabesef als sleutel tot begrip van de medemens  

Oefening van synthetische oordeelsvorming  

 



 

 

 

 

Inhoud van de lessen  

Deze periode is een caleidoscoop van onderwerpen. Aan de basis van de periode ligt 

een stuk wetenschapsfilosofie waarmee een kader wordt gegeven voor het kijken naar 

de verschillende manieren waarop wij kennis kunnen verwerven. Verder doorlopen we 

het dierenrijk en belichten we het karakteristieke van iedere diergroep (van eencellige, 

spons, weekdieren enz.). Steeds weer zoeken we vanuit allerlei gezichtspunten naar de 

verschillen tussen mens en dier. Ten slotte vergelijken we verschillende zienswijzen op 

de evolutie.   

Naast het zich eigen maken van deze concrete, merendeels biologische inhouden 

beogen wij de ontwikkeling van de zesde klasser hiermee te ondersteunen. Met de 

wetenschapsfilosofie bieden wij de mogelijkheid bewustzijn te krijgen van de wijze 

waarop de leerling zelf in zijn alledaagse wetenschapsbedrijven zijn wereld structureert 

en welke valkuilen er daarbij bestaan. Verder vindt hij in de beelden van de diergroepen 

ook markante beelden van biografieën die zijn eigen keuzen op dit gebied kunnen 

verhelderen, in het tasten naar het specifiek menselijke bestaat de mogelijkheid tot het 

vinden van het eigen vrijheidsgebied. De vergelijking van de verschillende zienswijzen 

op evolutie laat op eminente wijze zien wat de invloed is van een visie op het 

wereldbeeld.                 

 

Natuurkunde  

  

Periode: licht en golfoptica  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Oordeelsvorming: waardering van de waarneming, helder maken van 

(wetenschappelijke) uitgangspunten, wat je wel of niet als reëel aanvaard bepaalt je 

wereldbeeld, oefenen van de rol van het gevoel in de begripsvorming, eigen keuzes 

maken aangaande deze uitgangspunten en wereldbeelden. Kennis verkrijgen aangaande 

het golfkarakter van licht en toepassing in wetenschap en techniek. Kennis maken met 

quantumwereld, ontdekken dat quantum fenomenen zich onttrekken aan beeldvorming  

 

Inhoud van de lessen  

Welke informatie haalt de astronoom uit het waargenomen sterlicht?  

Het oog als waarnemingsorgaan, fysiologie en anatomie  

Zien zonder ogen, geestelijk zien, betekenissen van licht en donker  

Waarneemtheorieën: perspectief, illusies, primaire en secundaire gewaarwordingen, 

gestalt, waarneming en betekenis. Licht en schaduw: licht- en donkerwerking  



 

 

Kleuren bij regenboog en prisma, kleur en brekingsindex, newton en de materialistische 

kleurenleer,  

Goethe’s kleurbanden, oer fenomeen van de kleur, ontstaan en kwaliteit van kleuren, 

kleurencirkel  

Buiging en interferentie bij (water)golven, knopen en buiken, principe van Huygens, 

buiging en interferentie bij licht, dubbelspleet, tralie. Golflengte van licht, em-spectrum, 

dopler-effect, interferometrie, holografie foto-elektrisch effect, dubbelspleet met 

deeltjes, golf-deeltje dualiteit  



 

 

Vaklessen  klas 6  

  

Nederlands  

Havo/vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerlingen krijgen overzicht over grote gehelen en moeten daarin een ordening leren 

aanbrengen. Ze worden aangesproken in hun abstractievermogen. Ook ontwikkelen ze 

gevoel voor het wezenlijke. Ze maken keuzes en leren hun  eigen positie te bepalen.   

Boekverslagen: een en ander dient als basis voor het leesdossier. Het leesdossier wordt 

weer gebruikt als basis voor het schoolexamen literatuur. Bovendien is het leesdossier 

de weerslag van het gelezene en voor een deel van het verwerken van literatuur.  

Daarnaast is het leesdossier een verplicht onderdeel van het schoolexamen Nederlands.  

Spelling: spellingfouten halen het examencijfer omlaag. In de les wordt daarom de 

werkwoord spelling e.d. Opnieuw geoefend.    

Schrijfvaardigheid: de leerling moet leren goede werkstukken te construeren, voorzien 

van de nodige bibliografieën en eventueel een notenapparaat. Daarnaast kunnen 

hiermee ICT vaardigheden ontwikkeld worden. Daarnaast is het schrijfdossier een 

verplicht onderdeel van het schoolexamen Nederlands  

  

Inhoud van de lessen  

In feite kun je stellen dat de zesde klas het jaar is, waarin alle vaardigheden opnieuw de 

revue passeren: er wordt aandacht besteed aan leesvaardigheid, waarin ook spelling en 

moeilijke woorden worden behandeld. Daarnaast zijn er natuurlijk nog spreek- en 

schrijfvaardigheid, waarin met name het argumenteren aan bod komt. De 

vakinhoudelijke samenhangen van de lessen worden gezocht.  

  

Argumenteren: in de zesde klas lezen we veel artikelen uit kranten die aansluiten bij de 

interessewereld. Er wordt veel gediscussieerd over ethische en morele vraagstukken 

aan de hand van krantenartikelen en tv uitzendingen. Eén van de belangrijkste toetsen 

is het schrijven van een betoog of beschouwing, aan de hand van aangeleverde 

bronnen. De leerling moet dan begrijpend lezen, de stof analyseren en samenvatten, 

zijn eigen mening hieraan toetsen en verwoorden, eventuele tegenargumenten 

verwerpen en dit alles in een logisch geheel gieten. 

Boekverslagen: er moeten in de zesde klas vier boekverslagen gemaakt worden, één 

van de periode wereldliteratuur, één van een klassikaal gelezen tekst van vóór 1880 

(alleen vwo) en twee van oorspronkelijk Nederlandstalige volwassen romans. 

Spelling: hier wordt tijdens de examentraining aandacht aan besteed.  



 

 

Schrijfvaardigheid: de leerling krijgt in de zesde klas drie uitgebreide schrijfopdrachten 

voor het schrijfdossier. In principe wordt getracht alle deelgebieden hierin te betrekken. 

Een mogelijke serie is:  

Schrijf een beschouwing over Nederlandstalige liefdesliedjes van de laatste 50 jaar;  

Schrijf een essay over een Nederlandse schrijver/schrijfster overleden vóór 1880;  

Maak een planning voor een minimaal drie maanden durende reis na je eindexamen. In    

principe worden alle opdrachten op de computer uitgewerkt.  

Spreekvaardigheid: in de vaklessen houden de leerlingen een beschouwing of betoog 

over een zelf gekozen onderwerp. Ze krijgen van de leraar een opdrachtenvel en een 

beoordelingsmodel.   

Grammatica: dit wordt na de 11e klas niet meer behandeld. Stijlfiguren daarentegen 

komen wel aan bod.  

Handschrift: daaraan wordt voor zover leerlingen dat nog toelaten, aandacht besteed in 

de periodelessen   

Woordenschat: deze wordt ontwikkeld door de bespreking van examenteksten.   

Verhalen: komen alleen aan bod in de periode wereldliteratuur  

Leesvaardigheid: examenteksten worden gelezen, gemaakt en besproken.  

  

Spreekvaardigheid: ze leren spreken in het openbaar en ze oefenen zich in het 

overtuigend presenteren van hun eigen en andermans complexere gedachtegangen.  

Door naar elkaars betogen en beschouwingen te luisteren gaan leerlingen elkaars 

kwaliteiten waarderen. Ze worden zich bewust van hun plaats in de groep. 

Zelfbewustzijn ontwaakt.  De leerlingen gaan verantwoordelijkheid nemen. Ze gaan 

kwetsbare kanten en onvermogen van zichzelf en anderen accepteren. Ze durven zich 

kwetsbaar op te stellen en zichzelf te tonen  

Grammatica: grammatica is geen eindexamen onderdeel en is in de 5e klas afgerond.  

Woordenschat: het gaat er nu vooral om woorden in de context van een groter geheel 

te bezien. Het afleiden van betekenissen van woorden in teksten wordt in het examen 

getoetst.    

Verhalen: verhalen krijgen in de zesde klas een anekdotisch karakter, vaak zal de 

vakleerkracht eigen ervaringen vertellen en de leerlingen uitdagen dit  ook te doen.  

Leesvaardigheid: dit moet nu in dienst staan van de analyse. Er moet veel geoefend 

worden om goede examenresultaten te halen.  

 

 

Engels  

Vwo  

Pedagogische achtergronden en doelen  



 

 

Literatuur: wat is de samenhang tussen de maatschappij en de literaire uitingen door de 

eeuwen heen? Wat is de positie/invloed van het Engels in de wereld?  

 

Inhoud van de lessen   

Overzicht van de grammatica:  

Alle tijden van het werkwoord  

Lijdende vorm  

Alle voornaamwoorden  

Verbindingswoorden  

Vergelijkingen  

Conditionals hulpwerkwoorden   

Overzicht van de literatuur thema’s die worden behandeld zijn:  

Ik in de wereld actualiteit verdieping van kennis terug- en vooruit kijken overzicht van 

de Engelse literatuur tot world’s war ii examentraining  

  

  

Duits  

Vwo  

Inhoud van de lessen  

Vanaf dit schooljaar is ervoor gekozen om niet meer met een methode te werken. 

Reden is om meer naar de behoefte van de klas te kunnen luisteren en om op hun 

specifieke vragen  in te kunnen gaan. Wij gaan die dingen oefenen die nodig zijn. Dat 

betekent dat de leerkracht de klas goed moet kennen. Centraal staan dit jaar literatuur 

en het opbouwen van woordenschat ter voorbereiding van het centraal examen.  Bijna 

de helft van de lessen wordt  besteed aan Duitstalige literatuur. Hierdoor krijgen 

leerlingen de kans om kennis te maken met de cultuur, de mensen en de geschiedenis. 

Teksten, verhalen of gedichten worden individueel of klassikaal gelezen. Hier is de 

eigen keuze van belang. Daarom mag iedere leerling binnen een bepaalde periode zelf 

kiezen wat hij wil lezen. Het gelezene wordt gepresenteerd en besproken. Naast de 

kennismaking met Duitstalige literatuur wordt natuurlijk ook de woordenschat 

opgebouwd, grammaticale structuren worden verinnerlijkt en spreekvaardigheid wordt 

geoefend.   

  

Inhoud naar domeinen:  

A: lezen  

We oefenen leesstrategieën ter voorbereiding van het centraal examen.  Wekelijks 

worden examenteksten gelezen en antwoorden besproken. Hier wordt zeer 

gedetailleerd op elk antwoord ingegaan. Leerlingen kunnen zo zien hoe vragen worden 

gesteld en wat voor antwoorden worden verwacht. Bovendien wordt omgang met het 

woordenboek geoefend.  Verder moet iedereen zijn eigen woordenlijst opbouwen. Dat 



 

 

betekent dat alle onbekende woorden moeten worden opgezocht en vertaald. 

Regelmatig worden de woorden schriftelijk overhoord.  Verder wordt aandacht besteed  

aan de toon van de tekst, de verwijswoorden, het raden van woorden, 

woordenboekoefeningen en het afleiden van woorden uit de context.  

B: kijken en luisteren   

Ook dit jaar  wordt kennis gemaakt met Duitstalige muziek en films. Leerlingen horen 

Duitstalige liederen, bespreken de inhoud en geven hun mening. Bovendien worden 

“kurzfilme” bekeken en besproken. Tenminste twee Duitstalige films worden bekeken. 

Ter voorbereiding op het schoolexamen worden Cito-toetsen geoefend. Door de 

aangeven oefeningen worden klassikaal kijk- en luisterstrategieën geoefend. Er wordt 

globaal en selectief geluisterd.   

  

C: spreekvaardigheid   

Tijdens de lessen oefenen de leerlingen  het geven van hun mening over een gelezen 

tekst. Ze kunnen het gelezene samenvatten, ze kunnen een presentatie houden en ze 

kunnen reageren op vragen. Hier gaat het steeds meer om het spontane reageren, het 

snelle voorbereiden en het doen. Angst om voor een klas te spreken  moet steeds 

minder worden. Het belangrijkste zal zijn dat leerlingen durven te spreken. Aan het eind 

van het schooljaar moet iedereen in staat zijn om een dertig minuten durend gesprek te 

voeren. Ze beginnen met een boek, daarna is het voor de leerlingen een verrassing.  Het 

examen is op de individuele leerling afgestemd.  

  

D: schrijfvaardigheid en grammatica  

Grammatica wordt herhaald en besproken als het nodig is. Maar leerlingen moeten nu 

in staat zijn om zelf de regels toe te passen. Met name tijdens het schrijven van een 

zakelijke brief.   

  

E: literatuurgeschiedenis :  

In de literatuur lessen behandelen wij teksten, gedichten , boeken en schrijver uit  „der 

expressionismus”, “neue sachlichkeit” , “trümmerliteratur” und  “neue deutsche 

literatur”. Daarnaast worden historische en literaire kenmerken van de periode verkend, 

evenals het leven en werken van de schrijvers. Bovendien moeten leerlingen twee 

boeken naar eigen keuze lezen.    

  

Pedagogische achtergronden en doelen  

Leerlingen krijgen een omvattend beeld van de Duitstalige cultuur en literatuur. Alle 

vaardigheden worden daarnaast getraind. Bovendien moeten leerlingen vaak lesdelen 

of lessen overnemen. Aan het eind van het schooljaar zullen zij zich moeiteloos in het 

Duits verstaanbaar kunnen maken en zo plezier aan de taal beleven. Natuurlijk staan de 

lessen ook in het teken van het centraal examen.    

  



 

 

  



 

 

Frans  

Vwo   

Karakteristieken ontwikkeling  

De leerling kan meer onderscheid maken tussen ideaal en praktijk en heeft geleerd om 

de eigen gevoelens te hanteren. Derhalve is hij ook beter in staat om empathisch op te 

treden en verbindingen aan te gaan. Daarnaast wordt de leerling creatiever.  

Begrippen die deze leeftijdsfase kenmerken zijn: gefundeerd oordelen en keuzes 

maken, zelfbewustzijn, zelfbeeld, persoonlijke idealen, analyse, maatschappijkritiek, 

existentiële vragen m.b.t. De eigen toekomst, eigen   

Biografie; benadering vanuit verschillende perspectieven, en vrijheid en 

verantwoordelijkheid  

  

Inhoud van de lessen  

Domein a :  

Leesvaardigheid:  

Leesstrategieën worden verder verkend om het tekstbegrip te vergroten. Er wordt 

gebruik gemaakt van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, functies (zinnen, 

alinea), verwijswoorden, het raden van woorden, het gebruik van woordenboeken 

tijdens het examen, het afleiden van woorden uit de context, examenvragen uit de cito-

teksten, etc.  

-  woordenschat: nieuwe woorden worden verworven om de woordenschat te 

verbreden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van examenidioom (ce) en vocabulaire uit 

de methode.  

Domein b:  

Luistervaardigheid:  

De luistervaardigheid wordt verder vergroot aan de hand van langere betogen en 

lezingen, het volgen van complexe redeneringen, nieuws, documentaires, 

actualiteitenprogramma’s op de tv  en films.  

Domein c:  

Gesprek voeren :  

Geoefend wordt met het voeren van informele gesprekken, het regelen van zaken, het 

uitwisselen van informatie, het geven van meningen en goed opgebouwde 

argumentatie en het onderstrepen van belangrijke punten.  

Spreken :  

Bij het onderdeel spreken wordt gewerkt aan het geven van een duidelijke, voorbereide 

presentatie over een maatschappelijk of wetenschappelijk onderwerp, bijvoorbeeld  ( 

argumenten noemen voor en tegen een bepaald standpunt of voor en nadelen van 

diverse optie ) en het beantwoorden van vragen naar aanleiding van een presentatie 

(vloeiend en spontaan).  

Domein d:  



 

 

Schrijfvaardigheid :  

Schrijfvaardigheid wordt geoefend door het schrijven van duidelijke, gedetailleerde 

teksten over bepaalde maatschappelijke thema’s   

Domein e: literatuurgeschiedenis :  

Overzicht geven van de Franse literatuurgeschiedenis; de gelezen literair werken in dit 

historisch perspectief plaatsen  

Leesboek/ tekstfragmenten  

Leesplezier en leeservaring ( rond een bepaald thema of aspect van de maatschappij )  

  

Pedagogische achtergronden en doelen domein a:  

Leesvaardigheid:  

Aan de hand van lecture globale et détaillée, de toon van de tekst, functies (zinnen, 

alinea), verwijswoorden, het raden van woorden, het gebruik van woordenboeken op 

het examen, het afleiden van woorden uit de context, examenvragen uit cito-teksten, 

etc. Wordt gewerkt aan leesvaardigheid. 

Domein b:  

De luistervaardigheid:  

Aan de hand van gesprekken tussen moedertaalsprekers ( bv. Discussie over eigen 

)interessegebied, het luisteren als lid van een live publiek ( uitleg, bespreking van 

onderzoekresultaten), aankondigingen en instructies ( bv. Op het station, bij een arts, 

)en het luisteren naar tv, video- en geluidsopnames luisteren ( documentaires, 

actualiteitenrubriek, interview ) wordt gewerkt aan de luistervaardigheid.  

Domein c:  

Gespreksvaardigheid:  

Aan de hand van onderwerpen die vertrouwd zijn, persoonlijke belangstelling hebben of 

het dagelijkse leven (bv. Familie, school of studie, hobby’s, werk, reizen, toekomst en 

actuele gebeurtenis) wordt geoefend met gespreksvaardigheid. Tevens wordt er 

gebruik gemaakt van tekstverklaring en discussies. 

Spreken ;  

Aan de hand van een presentatie over een maatschappelijk of wetenschappelijk 

onderwerp (bv. La pollution, la technologie, ….) Wordt geoefend met het spreken in het 

openbaar.  

Domein d:  

Schrijfvaardigheid:  

Schrijfvaardigheid wordt geoefend aan de hand van een zakelijke brief/formele brief en 

een opstel ( bv.  Voor- en nadelen van gearrangeerd huwelijk ).  

Grammatica:  

Bij grammatica worden de regelmatige en onregelmatige werkwoorden, tijden en wijzen 

imperatif, vraagzinnen, lijdend en bedrijvend, verwijswoorden, subjonctif, gerondif, 

participe present en  indirecte rede nogmaals behandeld.  

Domein e:  



 

 

Literatuur:  

Bij literatuur wordt aandacht besteed  aan de 20e eeuw: het dadaïsme, het surrealisme, 

het existentialisme, le theatre absurde, le nouveau roman, etc., aan de hand van 

tekstenfragmenten, gedichten, chansons, theater)   

Leeservaringen beschrijven, verdiepen en evalueren ( bv. Les jeux sont faits, het 

existentialisme)   

  

Geschiedenis  

Vwo  

Inhoud van de lessen  

Kolonisatie en dekolonisatie  

De vroegmoderne tijd werd gekenmerkt door de kolonisatie van de derde wereld door 

de machtigste europese staten. In dit hoofdstuk staat de dekolonisatie centraal. Vanaf 

het begin van de twintigste eeuw kregen enkele van deze landen hun onafhankelijkheid 

terug, maar pas na de tweede wereldoorlog kreeg de dekolonisatie een grote impuls, na 

het oprichten van de vn. Onder andere in India en Indonesië leverde de dekolonisatie 

echter nog enige problemen op.   

Opkomend Azië  

Een overzicht van de groeiende invloed en economische ontwikkeling in bepaalde 

landen in het Midden-Oosten in de tweede helft van de 20e eeuw, zoals Japan en 

Korea. Dit hoofdstuk draagt bij aan het begrip van de moderne maatschappij.   

Examenthema  

Nederland in de gouden en zilveren eeuw  

Dit thema geeft een overzicht van de ontwikkeling van Nederland tot 

handelsgrootmacht in de 16e en 17e eeuw, de rol van Amsterdam hierin en de 

geleidelijke ondergang van zijn positie als grootmacht. Het is deel van de stof voor het 

centraal examen 2010.  

Examenthema  

Vietnam  

Dit thema geeft een overzicht van de ontwikkelingen rond de oorlog in Vietnam. 

Centraal staan oorzaken, invloedrijke ontwikkelingen en gevolgen van deze oorlog. De 

oorlog wordt geplaatst binnen de context van de koude oorlog tussen het 

communistische oosten en het kapitalistische westen.  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Volgens opbouw pta   

 



 

 

Economie  

Havo  

Inhoud van de lessen   

De laatste 2 onderwerpen van het schoolexamen, buitenland 1 (europese 

samenwerking) en buitenland 2 (wisselkoersen) komen in het eerste half jaar aan bod. 

Daarna wordt de gehele economie stof geoefend en met examenopgaven begonnen.  

  

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, artikelen, en de actualiteit de klas binnen 

gebracht vanuit diverse media.  

  

Economie  

Vwo  

  

Inhoud van de lessen   

Het laatste onderwerp van het eindexamenprogramma modellen komt als eerste in dit 

examenjaar aan bod. Het onderwerp is het meest theoretische onderwerp en vormt 

hiermee de afsluiting van het economie programma. Hierna volgt herhaling en 

verdieping van de in klas 5 opgedane stof. Aan het eind van het jaar wordt geoefend 

met de eindexamensommen.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van lesbrieven, artikelen, en de actualiteit de klas binnen 

gebracht vanuit diverse media.  

  

  

Aardrijkskunde  

Vwo   

Pedagogische doelen en achtergronden  

Volgens de opbouw van het pta en het gebruikte handboek (de geo voor vwo).  

De thema’s die tijdens de vaklessen aardrijkskunde in klas 6 aan bod komen (en die 

hierboven zijn beschreven), lenen zich uitstekend voor het zien van samenhangen, 

inzicht krijgen in oorzaak en gevolg relaties, analyse en maatschappijkritiek. 

 

Karakteristieken ontwikkeling  

De zesde klasser krijgt meer zelfstandigheid en vertrouwen in zichzelf en zicht op zijn 

eigen kwaliteiten en idealen. De vraag naar het wezen der dingen wordt belangrijker. 

De leerling kan zijn eigen ontwerpen maken en uitvoeren en zelf initiatieven nemen. Hij 



 

 

zal daarbij creatief en scheppend te werk gaan. Ideaal en praktijk worden meer in 

overeenstemming gebracht, en het onderscheid tussen illusie en werkelijkheid wordt 

beter gemaakt. De leerling heeft geleerd de eigen gevoelens te hanteren en kan zo 

tolerant en sociaal empathisch optreden en bindingen aangaan.  

Het 6e leerjaar biedt een brede afronding van het vrijenschoolonderwijs. De 

ontwikkelingsstof van vele vakken is beschouwelijk getint en spant grote bogen. 

Zoekend naar een eigen oordeel verdiepen de leerlingen zich in diverse wereld- en 

maatschappijbeelden. Trefwoorden zijn onder andere:   

Gefundeerd oordelen en keuzes maken    

Persoonlijke idealen.  

Vrijheid en verantwoordelijkheid.  

Overzicht / samenhangen en kern van de zaak.  

Inzicht en verbinden.  

Analyse.  

Causaliteit  

Maatschappijkritiek.  

Benadering vanuit verschillende perspectieven.  

  

Inhoud van de lessen  

Deze module start met een hoofdstuk over klimaatveranderingen in het verleden. 

Centraal staat de vraag wat de oorzaken zijn van enkele grote klimaatveranderingen die 

de aarde in het verleden heeft gekend. Dit hoofdstuk biedt een kader voor het huidige 

klimaatdebat. Wellicht dat de kennis over het verleden kan helpen om modellen voor de 

toekomst op te stellen. Vervolgens leren de leerlingen meer over actuele 

klimaatverandering en de rol van de mens hierin. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen 

van klimaatverandering voor natuur en samenleving. Tenslotte verdiept de leerling zich 

in beleid dat gericht is op het oplossen van het klimaatvraagstuk, waarbij aandacht is 

voor verschillende schaalniveaus en lokale omstandigheden.   

  

Systeem aarde   

In deze module verdiepen de leerlingen zich in diverse fysisch geografische 

onderwerpen. In het eerste hoofdstuk staat de ‘actieve aarde’ centraal, waarbij 

plaattektoniek en endogene processen en de gevolgen daarvan worden behandeld. 

Exogene processen komen aan bod in het tweede hoofdstuk. De leerlingen leren meer 

over de afbraak en vorming van landschappen. Ook wordt met behulp van verschillende 

kringlopen de samenhang tussen exogene en endogene krachten uitgelegd. Tot slot 

worden deze samenhangende processen bekeken voor twee verschillende 

stroomgebieden: dat van de Colorado en de dat van de donau. In het derde hoofdstuk 

leren de leerlingen welke fysisch-geografische landschappen er op aarde zijn, en hoe de 

mens deze landschappen heeft beïnvloedt. Anderzijds bekijken de leerlingen hoe 

mensen met risico’s van rampen, waar ze zelf weinig aan kunnen doen, omgaan. 



 

 

Tenslotte staat in het laatste hoofdstuk het middellandse zeegebied centraal. Wat zijn 

de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van dit gebied en hoe gaan de mensen 

hier mee om?   

  

Wonen in Nederland  

Deze module zoomt in op Nederland en behandelt achtereenvolgens de ‘grote rivieren 

in de lage landen’, ‘de lage landen bij de zee’ en ‘de stedelijke ontwikkeling van de 

randstad’. Allereerst leren de leerlingen meer over de overstromingsproblematiek en 

beleid rondom de grote rivieren. Vervolgens wordt gekeken welke afwegingen worden 

gemaakt in het Nederlandse kustbeleid. In het laatste hoofdstuk zoeken de leerlingen 

naar een antwoord op de vraag of de groei van de stedelijke economie samen kan gaan 

met een vergroting van welvaart en welzijn.   

  

 

Wiskunde a   

Vwo   

Pedagogische achtergronden en doelen  

In de zesde klas gaat het om de oefening en de voorbereiding op het verwezenlijken 

van je idealen. Een oriëntering op de toekomst, vanuit overzicht op wat is geweest. Dat 

vraagt tegenwoordigheid van geest, aanwezigheid in het moment. Dit moment beleven 

drukt zich in de wiskunde uit in de differentiaal- en integraalrekening, hoewel het 

differentiëren al aangelopen moet zijn in de vijfde klas (via helling-functies 

bijvoorbeeld). Ook voor leerlingen die deze onderwerpen niet in hun examenprofiel 

hebben is een principiële kennismaking van belang. Er wordt ook gewerkt aan 

verwerven Van inzicht in de wiskundefacetten die als hulpwetenschap dienen van 

andere wetenschappen. Van die basis en beroepsgerichte kennis en vaardigheden die 

noodzakelijk zijn voor vervolgopleidingen.  

 

Inhoud van de lessen  

• Domein differentiaal rekenen  

• Exponentiële groei  

• Exponentiële functies  

• De natuurlijke groeifactor  

• Logaritmen  

• Exponentiële afgeleiden   

• Differentieerregels  

• Product en quotiëntregel  

• Kettingfunctie  

• De kettingregel  

• Wortelfuncties  



 

 

• Logaritmen en groei  

• Groeitijden  

• Logaritmische functies  

• Logaritmische afgeleiden  

• Logaritmisch papier     

 

• Domein kans rekenen ii  

• De normale verdeling  

• Normale verdeling en z-waarde  

• Vier berekeningen  

• Twee directe berekeningen  

• Normale benaderingen         

• Toetsen  

• Het principe van een toets  

• De z-toets  

• De binomiale toets  

• De tekentoets  

• Examentraining  

• Examenaanpak  

• Examentraining   

 

 

Biologie  

Vwo  

 

Pedagogische achtergronden en doelen  

Deze lessen zijn vooral gericht ter voorbereiding van het examen. 

 

Inhoud van de lessen  

Celleer, dna, eiwitsynthese evolutietheorie en gedrag.  

  

Natuurkunde  

Vwo  

Pedagogische doelen en achtergronden  

In klas 6 staat het afmaken en het op examenniveau brengen van de leerstof centraal. 

Daarbij moeten de leerlingen leren om overzicht over en beheersing te krijgen van de 

gehele stof. Dit vergt een grote inspanning van de leerlingen.  



 

 

Voor de n1-leerlingen is er in klas 6 niet heel veel nieuws meer te doen. Dat stelt hen in 

de gelegenheid om alle aandacht te besteden aan de herhaling en de examentraining.  

De n2-leerlingen echter hebben het in klas 6 behoorlijk druk. Veel onderwerpen kunnen 

nu pas besproken worden, omdat de leerlingen daar nu rijp voor zijn. De uitleg gaat 

makkelijker en sneller, omdat de leerlingen zich de manier van denken, die in de 

natuurkunde gehanteerd wordt, eigen hebben gemaakt. Er komt ook ruimte om de 

natuurkunde meer beschouwend te benaderen. Dit komt vooral naar voren in het 

onderwerp atomen en sterren, waarin de kwantumtheorie behandeld wordt. In de 

praktische opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om een experiment 

wetenschappelijk op te zetten en verantwoord onderzoek te doen.  

 

Inhoud van de lessen vwo n1:  

• Gassen  

• Verdieping golven  

• Herhaling en examentraining  

• Gasdruk, drukeenheden omrekenen, gaswetten van Boyle en gay-lussac, 

gaswetten verbinden in de algemene gaswet, gasconstante, hoeveelheid stof (in 

mol), kringprocessen.  

• Voortplanting van geluid, lopende en staande golven, dopplereffect, kracht en 

energie bij een trilling, intensiteit en decibels bij geluid, isofonen en 

gehooruitval.  

• Herhalen van de gehele stof m.b.v. Vraagstukken op examenniveau, 

voorbereiding op het examen.  

  

Vwo n2:  

• Gassen  

• Verdieping golven  

• Modellen en complex  

• Elektromagnetisme  

• Versnellen en afbuigen  

• Atomen en sterren  

• Herhaling en examentraining  

  

Gasdruk, drukeenheden omrekenen, gaswetten van Boyle en gay lussac, gaswetten 

verbinden in de algemene gaswet, gasconstante, hoeveelheid stof (in mol), 

kringprocessen. Voortplanting van geluid, lopende en staande golven, dopplereffect, 

kracht en energie bij een trilling, intensiteit en decibels bij geluid, isofonen en 

gehooruitval. Opstellen en uitvoeren van rekenmodellen in coach, modeluitkomst en 

meting vergelijken, oefenen voor de computerexamens.  

Wisselwerking tussen elektrische stromen en magneetvelden, lorentzkracht, 

richtingsregels, inductie, wetten van lenz en faraday, transformator, effectieve waarde 



 

 

van een wisselspanning. Geladen deeltje in een elektrisch of magnetisch veld, 

elektrische kracht en veldsterkte, energie en potentiaal, geladen deeltje met een 

elektrisch veld versnellen, elektronvolt.  

Temperatuurstraling van een heet lichaam, spectra, foto-elektrisch effect, constante 

van Planck, quantisatie van de energie, foton, het atoom volgens Bohr, golf-deeltje 

dualiteit.  Herhalen van de gehele stof m.b.v. Vraagstukken op examenniveau, 

voorbereiding op het examen.  

 

 

Scheikunde  

Vwo  

         

Pedagogische doelen en achtergronden  

De vwo leerlingen zijn potentiële studenten, daarom is het noodzakelijk dat zij  zowel 

zelfstandig als in groepsverband kunnen werken, de leerlingen laten trainen om eerst 

zelfstandig opdrachten te maken. Het klassikale practicum voeren ze meestal in een 

groep van minimaal twee leerlingen uit, zodat zij in een vervolgstudie in groepsverband 

kunnen werken of later ook in het bedrijfsleven.  Het is de bedoeling dat de leerlingen 

in twaalfde klassen zoveel mogelijk kennis en motorische vaardigheden kunnen 

opbouwen.  

 

Inhoud van de lessen  

Koolstofchemie komt weer terug, maar wordt uitgebreid, beginnen met herhaling van 

naamgeving, structuurformules, moleculeformules van alkanen, alkenen, alkynen, 

alcoholen, ethers, esters, aldehyden, ketonen, alkaanzuren, aminen, aminozuren.  

Polymeren, additiepolymerisatie, condensatiepolymerisatie, polystyreen, polyesters, 

natuurrubber, elasticiteit, elastomeren, vulkaniseren, polyamiden, thermoplasten, 

thermoharders, eigenschappen/toepassingen/verwerken van kunststoffen, 

recycleersymbolen. Stereochemie, uitgebreider atoommodel, valenties, ruimtelijke 

structuur. Structuurisomeren en stereo-isomeren, cis-trans isometrie, optische 

activiteit, polarimeter, spiegelbeeldisomerie, asymmetrisch centrum, cyclische 

verbindingen  die cis-trans en optische activiteit vertonen. Voedsel: koolhydraten, 

eiwitten, aminozuren, polypeptiden wordt herhaald met uitbreiding tot ruimtelijke 

structuur van eiwitten, primaire, secundair en tertiaire structuur van eiwitten, 

denatureren, functie van eiwitten, eiwitsynthese in de natuur, dna en rna, chemisch 

kringlopen in de natuur, stikstofkringloop, koolstofkringloop, plastickringloop. 

Redoxreactie wordt herhaald met uitbreiding: reductoren, oxidatoren, metalen, 

halogenen, opstellen van reactievergelijking redoxreactie met half reactie, 

corrosie,bescherming tegen roesten. Elektrolyse, opstellen half reacties elektrolyse, 

aantastbare en onaantastbare  elektroden, chloride, ionentransport, praktische 



 

 

toepassingen van elektrolyse. Analytisch chemie: leerlingen maken kennis met 

analysemethoden, gaschromatografie, kolom, retentietijd, mobiele fase, stationaire fase. 

Massaspectrometrie: hoe werkt massaspectrometer, ionisatie en fragmentatie, 

massaspectrum. Absorptiespectrometrei: spectrofotometer, extinctie, 

absorptirspectrum en ir-spectrometrie en absorpteispectrometrie kwantitatief.  

Zuren en basen in de praktijk: metaaloxiden met water, niet-metaaloxide met een 

basische oplossingen, amfolieten, reactie met een amfolyt, buffers, ph van een buffer, 

het maken van een buffer en titratie curve.   

 



 

 

 

Lichamelijke opvoeding  

  

Inhoud van de lessen   

Sportoriëntatie en -keuze programma  3 keuzes  

Duurloop (trainen voor een wedstrijdloop)  

Softbal   

Rugby  

Slag- en loopspelen  

Totaal soft- / honkbalspel  

Doelspelen  

Totaal rugbyspel  

Atletiek  

5, 10 of 15 km prestatieloop                           

  

Kunstzinnige en ambachtelijke vakken klas 6  

  

Beeldend tweedimensionaal; tekenen en schilderen  

Pedagogische achtergronden en doelen  

In deze ontwikkelingsfase is de leerling toe aan het onderzoeken van zijn eigen vrijheid 

in relatie tot die van de ander. In het portretteren zien we die ander en ziet die ander 

mij. Het “kunstwerk” daagt de leerling uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen in 

het doen van “uitspraken”. De reflectieopdracht bestaat uit het bespreken en op papier 

krijgen van de ontwikkeling van het kunstwerk.  

Zijn de opdrachten overtuigend uitgevoerd? 

Is er een eigenheid te zien in stijl of aanpak? 

 

Inhoud van de lessen  

• Tekenen naar de waarneming  

• Portret en figuurstudies  

• We tekenen elkaars portret, vanuit zowel academische als meer subjectieve, 

informele uitgangspunten. Ook maken we enkele figuurstudies.  

• Het maken van een kunstwerk  

• De leerlingen maken een kunstwerk in volle vrijheid.   

• Reflectie  

• Het schrijven van een “dagboek van het kunstwerk”  

• Is er economisch omgegaan met tijd  

  



 

 

 

Drama  

Pedagogische achtergronden en doelen 

De leerling beschikt over het vermogen om boven de lesstof te staan. Zowel denkend 

als invoelend is hij/zij instaat om zijn handelen aan te passen aan het te spelen 

personage. Het personage krijgt een innerlijke rijkdom waarmee gespeeld kan worden. 

Buiten de veelzijdigheid van het te spelen personage, lukt het de leerling om steeds 

beter op zijn/haar eigen handelen te reflecteren. Er is inzicht in de opbouw van een 

voorstelling, in de organisatie van een productie en in de verschillende kunstdisciplines 

die voor een theaterproductie kunnen worden ingezet.  

De leerling kan zijn eigen authenticiteit inzetten als theatermaker en is bekend met de 

wetmatigheden van de toneelvloer. Het programma in de zesde klas zit zo in elkaar dat 

leerlingen aangesproken worden op zowel de verantwoordelijkheid voor de 

gezamenlijkheid als ook voor hun eigen ontwikkelingen. In dit laatste jaar kan de leerling 

binnen de context van het programma zichzelf optimaal ontwikkelen. Het programma 

zit zo in elkaar dat de leerling in staat wordt gesteld zijn/haar eigen zwakheden aan te 

pakken en de diepte in te gaan. De docent is eerder coach en kunstenaar dan 

schoolmeester. Leerlingen beoordelen elkaar op geleverde prestaties en evalueren 

elkaars ontwikkelingen. Leerlingen verwoorden zelf ook waar ze nog aan willen werken. 

Dit kunnen ze vervolgens in de eigen regie verwezenlijken



 

 

Inhoud van de lessen  

Ze maken kennis met andere scholen en hun toneelprestaties. Voorts leren ze 

regisseurs kennen bij wie ze workshops volgen. Grenzen worden verlegd in de 

voorbereiding naar het festival toe.  

De leerlingen werken gedurende de eerste maanden van het schooljaar aan het maken 

van een eenakter. De bedoeling is om de verschillende vaardigheden in te zetten en 

verschillende kunstdisciplines in het totaal product mee te nemen. Zowel dans als 

muziek als beeldende kunst krijgen een plaats in de vormgeving van het geheel.   

Een wat meer solistisch karakter heeft het presenteren van de eindpresentaties. Op hun 

eigen wijze, als zichzelf of in een personage mogen de leerlingen alleen of in tweetallen 

de eindpresentaties vormgeven. Wat komt erbij kijken om voor een groep te staan. Hoe 

houd je contact met de groep. Individu tegenover de groep. In het laatste project wordt 

er gewerkt aan een eigen tekst die vervolgens in een eigen regie ten tonele wordt 

gebracht in kleine groepjes. De kunst van het regisseren staat hierin centraal. Hoe kun 

je je eigen ideeën vormgeven en uiteindelijk uitvoeren.  

  

 

Dans  

Pedagogische achtergronden en doelen  

1. leren wat het vraagt om het overzicht bij een werk/dans/oefenproces te bewaren. 

Kern vragen zijn: wat motiveert de ander? Hoe beweegt de ander? Wat is euritmie?  

2. door reflectie zicht op het proces en dus op zichzelf.  

3. hoe breng ik mijn eigen vaardigheden/passie over op een ander?  

4. door reflectie zicht op het proces en dus op zichzelf  

 

Inhoud van de lessen  

1]maak een euritmie choreografie met de leerlingen van klas 5  

2]maak een planning en een verslag van 1  

3]maak een eigen dans met de leerlingen van klas 5  

4]maak een planning en verslag van 3  

  

Muziek  

Pedagogische achtergronden en doelen  

De leerling is steeds meer instaat om boven de lesstof te staan en tevens om zichzelf en 

anderen te beoordelen. Hij/zij heeft voldoende kennis en vaardigheden ontwikkeld om 

zelfstandig tewerk te gaan en eigen leer- en werkdoelen te stellen. Door muziek bij 

beeld te maken wordt het muzikale element ondergeschikt en vraagt de inleving in een 

situatie en een gevoel om de juiste sfeer te creëren d.m.v. Klanken en 

instrumentgebruik. De opdrachten zijn specifieker en persoonlijker en geven de leerling 

de ruimte zich op eigen wijze te verbinden met alle elementen in de muziek.   



 

 

De leerling kan afstand nemen van een compositie en bepalen wat een muziekstuk 

‘nodig heeft’. Bij de eindpresentatie neemt hij/zij de verantwoordelijkheid op zich om de 

uitvoering van een muziekstuk te regisseren, taken te verdelen, een groep te kunnen 

sturen en een uitvoering te laten slagen.   

  

Karakteristieken ontwikkeling:  

De zesde klasser kijkt wat genuanceerder naar zichzelf, naar zijn omgeving en naar de 

maatschappij. Er is meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen en de leerling heeft meer 

zicht op diens kwaliteiten en idealen. Bij de leerlingen komt de vraag op hoe hun 

verdere loopbaan er uit zal zien en er wordt vooruitgekeken. Voor dit zoeken is ruimte 

in de persoonlijke opdracht. Er komt steeds meer overeenstemming tussen ideaal en 

praktijk; perspectieven worden helderder. Op deze leeftijd ontwikkelt de jonge mens 

een sterker sociaal empathisch vermogen en is instaat anderen aan te sturen, zoals 

terugkomt bij het regisseren van een eigen stuk in de eindpresentatie. In deze 

presentatie wordt teruggeblikt, maar geeft de leerling ook zijn kijk op de toekomst. De 

docent is in dit laatste jaar vooral aanwezig als ‘coach’ die de persoonlijke en muzikale 

ontwikkeling van de leerlingen begeleidt. De inhoud echter bepaalt de leerling 

voornamelijk zelf.   

  

Inhoud van de lessen 

Film/dans/theater en opname. De leerling maakt muziek bij een film, dans of 

theaterstuk en maakt hierbij gebruik van verschillende instrumenten. Eerst wordt er 

gekeken naar sfeer, dynamiek, gemoed en omgeving en vervolgens wordt er 

gecomponeerd. Dit wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld, of mogelijk live 

gespeeld bij het betreffende beeld.  

Concertopdracht. Door elke leerling wordt een concert bezocht en een recensie van 

gemaakt aan de hand van een door de docent aangeboden formulier met criteria. De 

recensie zou zo in de krant moeten kunnen staan.   

Persoonlijke opdracht. De docent geeft elke leerling een persoonlijke opdracht. Een 

praktische opdracht, die met zowel spel, als ook theorie, cultuur, stijlen etc. Te maken 

kan hebben. Het kan ook een onderzoek zijn. Zo’n opdracht wordt uitgezocht naar 

aanleiding van waar een leerling staat in zijn muzikale ontwikkeling, ook eventuele 

toekomstplannen in de muziek kunnen aanleiding geven een leerling een gerichte 

opdracht te geven.  

Eindpresentatie. De leerlingen hebben zich dit jaar steeds meer gespecialiseerd. Aan het 

eind van het jaar wordt deze weg afgesloten met een eigen compositie. De leerlingen 

schrijven een stuk dat ze gaan uitvoeren en waarbij ze zich laten begeleiden door 

andere leerlingen. Zo leren zij een gedachte over te brengen, te dirigeren en een groep 

aan te sturen.   



 

 

Zang/ koorzang  

   

Pedagogische achtergronden en doelen  

De zesdeklasser kan door zijn persoonlijke inbreng in het koor in zekere zin iets 

wezenlijks bijdrage. De individuele stemkwaliteit kleurt het koorensemble, waardoor 

het kunstwerk van de compositie zichtbaar wordt. De zanger wordt niet langer alleen 

gedragen door het geheel, maar er wordt hem gevraagd met zijn stem het koor te 

dragen.  

 

Inhoud van de lessen  

Evenals in de vijfde klas worden er stukken uit het klassieke repertoire van bekende 

componisten ten gehore gebracht. Opvallend is dat het volledige stembereik kan 

worden aangesproken. Het individuele karakter en timbre van de stem wordt zichtbaar. 

Hierdoor kan een stuk van de persoonlijke beleving van de muziek tot expressie 

gebracht worden. Er wordt naar gestreefd om naast het koor- en ensemble-zingen ook 

het solistische zingen aan bod te laten komen.   
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Deugdelijkheidseis 6: 

Scheiding tussen de functies van 

bestuur en het toezicht daarop 

(Vormgeving van de bestuursstructuur)  

 

In artikel 5 van de statuten van het Mercurius College is vastgelegd dat de 

stichting een college van bestuur en een daarvan functioneel en organiek 

gescheiden raad van toezicht heeft. In de statuten is vastgelegd wat de taken 

en verantwoordelijkheden van deze organen van de stichting zijn en hoe de 

leden van deze organen worden aangesteld en ontslagen dan wel aantreden en 

aftreden. De statuten beogen hiervoor een praktische, goed functionerende en 

moreel en ethisch zuivere scheiding tussen bestuur en toezicht te borgen. In de 

statuten is vastgelegd hoe de profielen voor de leden van de raad van toezicht 

en van het bestuur worden opgesteld en openbaar gemaakt.  

In het managementstatuut van het Mercurius College is de manier van 

samenwerken tussen het college van bestuur, de directeur en het 

lerarencollege nader uitgewerkt. In de medezeggenschaps-bijlage bij het 

managementstatuut is vastgelegd hoe de taken en bevoegdheden zijn verdeeld 

tussen het bestuur, de directeur en het lerarencollege.  

Bij het indienen van de documenten voor de oprichting van het Mercurius 

College bestaat de raad van toezicht nog slechts uit de voorzitter, er zijn op dat 

moment nog geen andere leden aangesteld. De voorzitter van de raad van 

toezicht voldoet aan de eisen die aan de leden van de raad van toezicht zijn 

gesteld in artikel 11 lid 9 van de statuten van de stichting. Wino Snip, de 

voorzitter van de raad van toezicht, heeft in het schoolbestuur van de 

Vrijeschool Widar in Delft gezeten (basisschool), hij heeft kinderen die naar die 

Vrijeschool in Delft zijn gegaan en daarna naar het Rudolf Steiner College in 

Rotterdam (Vrijeschool voortgezet onderwijs), hij is zelf leerling van een 

Vrijeschool geweest (basisschool en voortgezet onderwijs) en is als leerling en 

kind van de mede initiatiefnemers betrokken geweest bij het allereerste begin 

van het oprichten van de Adriaan Roland Holst school voor middelbaar 

Vrijeschoolonderwijs in Bergen NH. Wino Snip en Nelleke Guequierre, 

initiatiefneemster van de oprichting van het Mercurius College, kennen elkaar 

van hun studietijd aan de Technische Universiteit Delft en als actief betrokken 

ouders van kinderen die naar Vrijeschool Widar in Delft zijn gegaan.  
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Bijlage I: Eisen aan D6 

D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop 

(Vormgeving van de bestuursstructuur)  

Voortgezet onderwijs  

De initiatiefnemer laat zien hoe het zorg gaat dragen voor een goed bestuurde 

school met scheiding van bestuur en toezicht. De initiatiefnemer beschrijft in 

de aanvraag hoe de nieuwe school zal worden bestuurd, zodat de 

bestuursstructuur vanaf het begin voldoet aan de wettelijke eisen (conform art. 

24d en 24e en – indien van toepassing - art. 32b1 van de WVO). In de 

wettelijke voorschriften zijn de principes van scheiding van de functies van 

intern toezicht en bestuur als bekostigingsvoorwaarden opgenomen. Die 

principes betreffen tenminste:  

Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht.  

Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, 

waaronder de benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf 

openbaar gemaakte profielen.  

De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een 

vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht (en 

indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer 

zien hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede 

hebben ingediend tot stand is gekomen. 
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Bijlage 2: Artikelen uit de Wet Voortgezet Onderwijs 

waarnaar verwezen wordt in D6 

Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-10-01, geraadpleegd 

09-10-2021 

Artikel 24d. Scheiding toezicht en bestuur  

1. Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in 

artikel 23a, zorg voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen 

de functies van bestuur en het toezicht daarop, en met een rechtmatig 

bestuur en beheer. 

2. De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het 

bestuur, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar 

gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van de raad van 

toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school, bedoeld in artikel 

3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een 

bindende voordracht te doen voor een lid. Bij de benoeming van de leden 

van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband wordt de 

ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de Wet 

medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende 

voordracht te doen voor een lid. 

3. Het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, zijn van overeenkomstige 

toepassing op een samenwerkingsverband. 

Opmerking: Het Mercurius College is bij oprichting geen onderdeel van een 

samenwerkingsverband. Daarmee is artikel 24d lid 3 niet van toepassing. 

Artikel 24e. Intern toezicht 

1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en 

intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn 

gescheiden. 

2. Een intern toezichthouder of een lid van het interne toezichthoudend 

orgaan functioneert onafhankelijk van het bestuur. 

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een 

samenwerkingsverband. 

Opmerking: Het Mercurius College is bij oprichting geen onderdeel van een 

samenwerkingsverband. Daarmee is artikel 24e lid 3 niet van toepassing. 

Artikel 32b1. Overdracht taken en bevoegdheden 

1. Het bestuur kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en 

bevoegdheden overdragen aan de centrale directie, de rector of de 

directeur van de school. 

2. De centrale directie, de rector of de directeur van de school kunnen hen bij 

wettelijk voorschrift opgedragen of door het bevoegd gezag overgedragen 

taken en bevoegdheden overdragen aan elkaar of aan de adjunct-directeur. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2021-10-01
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Opmerking: Het Mercurius College is bij oprichting geen onderdeel van een 

samenwerkingsverband. Daarmee is artikel 32b1. niet van toepassing. 
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Managementstatuut voor Stichting voor Voortgezet 
Vrijeschoolonderwijs Delft Mercurius

Begripsbepalingen 

Artikel 1. 

In dit statuut wordt verstaan onder: 

a) stichting: de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Delft Mercurius; 
b) statuten: de statuten van de stichting; 
c) bestuur: het college van bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 5 van de 

statuten; 
d) directeur: de voorzitter van het college van bestuur van een onder het bevoegd 

gezag van de stichting ressorterende school; 
e) lerarencollege: het orgaan van de school bestaande uit personen die in de school 

werkzaam zijn als onderwijzend personeel 
f) medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad van een onder het bevoegd gezag van de

stichting ressorterende school. 

Beleidsbepalend concept en bestuurlijke kaders 

Artikel 2; 

1. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur enerzijds en directeur anderzijds is

gebaseerd op een beleidsbepalend bestuursconcept. Daaronder wordt verstaan dat het bestuur

zich bezighoudt met het bepalen van de hoofdlijnen van beleid voor de stichting en de school in

termen van strategievorming, planning, structurering en procesbeheersing en dat de directeur belast

is met de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de dagelijkse leiding van de school. Daarbij

geldt voorts dat beleidsbepaling door het bestuur geschiedt in nauwe samenspraak met de

directeur. De directeur informeert en hoort het lerarencollege omtrent de beleidsbepaling.

2. De verdeling van taken en bevoegdheden is nader uitgewerkt in dit managementstatuut. Het

bestuur kan kaders stellen voor de uitoefening van aan de directeur toe te kennen taken en

bevoegdheden. Dergelijke kaders worden schriftelijk vastgelegd.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 handelen bestuur en directeur in kwesties waarin dit

managementstatuut niet voorziet op basis van het beleidsbepalend concept bedoeld in het eerste

lid.

Taken en bevoegdheden 

Artikel 3; 

1. De directeur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van door het bestuur te nemen

besluiten. Hiertoe wordt gerekend het ontwikkelen en formuleren van beleidsvoorstellen alsmede de

binnen het beleid passende uitvoeringshandelingen. De directeur neemt daarbij de

medezeggenschapsregeling in acht zoals verwoord in Bijlage I.

2. De directeur stelt taakeigenaren en proceseigenaren binnen het lerarencollege en/of overige

medewerkers aan die ondersteunen bij het formuleren en de uitvoering van het beleid. Een

overzicht hiervan is opgenomen in Bijlage II.

3. De directeur kan zich bij het uitoefenen van zijn taken en bevoegdheden laten

ondersteunen door personen binnen of buiten de school.

10. 
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4. De taken en bevoegdheden van de directeur beslaat de volgende gebieden van onderwijs en 

identiteit: 
 

• vaststellen van de schoolorganisatie (waaronder groepsorganisatie); 

• vaststellen van het leerstofaanbod (waaronder methodekeuze); 

• vaststellen van pedagogisch-didactische aanpak; 

• groepsindeling; 

• keuze van een leerlingvolgsysteem en toetsingsinstrumenten; 

• arrangeren van schoolbegeleiding; 

• vaststellen van het toelatingsbeleid voor leerlingen; 

Verantwoording en informatie 

Artikel 5;  

1. De directeur legt eigener beweging en desgevraagd verantwoording af aan het bestuur ter zake van 

de inhoud, alsmede van de wijze waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden worden 

uitgeoefend. Voorts draagt de directeur er zorg voor dat het bestuur adequaat wordt geïnformeerd 

over alle aangelegenheden welke voor hem van belang zijn. 

2. In het kader van het gestelde in het eerste lid levert de directeur ten minste elk kwartaal een 

managementrapportage aan het bestuur overeenkomstig de specificaties die zijn opgenomen in 

Bijlage III van dit statuut. 

3. In het kader van het verkrijgen van informatie over de algemene gang van zaken op de school, 

wonen twee leden van het bestuur ten minste een maal per jaar een overlegvergadering bij van de 

directeur met de medezeggenschapsraad. 

Advies 

Artikel 6; 

Het bestuur en de directeur kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd adviseren. 

Schorsing en vernietiging van besluiten 

Artikel 7; 

1. Het bestuur kan besluiten van de directeur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk 

vernietigen. Alvorens het bestuur overgaat tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit, 

vindt hierover overleg plaats met de directeur. 

2. Het bestuur kan een besluit van de directeur dat naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking 

komt, geheel of gedeeltelijk schorsen voor de periode van zes weken. Alvorens het bestuur 

overgaat tot gehele of gedeeltelijke schorsing van een besluit, vindt hierover overleg plaats met de 

directeur. 

Overleg 

Artikel 8;  

1. Het bestuur en de directeur komen regelmatig in overleg bijeen ter bespreking van de zaken als 

bedoeld in de voorgaande artikelen alsmede andere kwesties die de stichting of de school 

aangaan. Het in Bijlage IV van dit statuut opgenomen overzicht dient als leidraad voor dit 

overleg. 

2. De agendering en het bijeengeroepen van de vergaderingen bedoeld in het eerste lid berust bij 

de secretaris van het bestuur, in overleg met de voorzitter en de directeur. 

3. Het bestuur overlegt tevens tenminste 4 keer per jaar met het lerarencollege. 

Functionering en beoordeling 

Artikel 9;  

1. Twee leden van het bestuur gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter), houden ten 

minste een maal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur. Daarin komt ten minste 
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aan de orde de wijze waarop de directeur de opgedragen taken en bevoegdheden heeft 

uitgeoefend. 

2. Het bestuur kan een beoordelingsregeling, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en 

sancties, opstellen voor de directeur. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met 

de directeur worden gevoerd door twee leden uit het bestuur gezamenlijk (waaronder in 

beginsel de voorzitter). 

3. Deze leden van het bestuur brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van 

beoordelingssancties uit aan het bestuur. De beoordeling wordt vastgesteld door het bestuur. 

Vaststelling en wijziging 

Artikel 10; 

Dit managementstatuut, alsmede elke wijziging daarin, wordt vastgesteld door het bestuur na verkregen 

advies ter zake van de directeur. 

Inwerkingtreding 

Artikel 11; 

Dit managementstatuut treedt in werking op 01-06-2023 en geldt tot deze door het bestuur wordt 

gewijzigd of ingetrokken. 

Slotbepaling 

Artikel 12;  

In de gevallen waarin dit statuut niet voorziet beslist het bestuur. 
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Bijlage I: Medezeggenschapsregeling, overzicht taken en bevoegdheden 

 Bestuur Directeur Lerarencollege 

ALGEMEEN    
Statutenwijziging Besluiten Adviseren Adviseren 

Agendering Besluiten   
bestuursvergaderingen    
Benoeming/ontslag Besluiten Adviseren Adviseren 

bestuursleden  
Managementstatuut Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 

Adviseren 

Uitvoeren 

Aansluiting Besluiten Voorbereiden  
belangenorganisaties,  Uitvoeren  
geschillencommissies e.d    
Aangaan/verbreken Besluiten Voorbereiden  
samenwerking algemene zaken  Uitvoeren  
(bv. administratiekantoor,    
accountant    
samenwerkingsverband    
WSNS)    
Uitbreiding/inkrimping school Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 

Adviseren 

Overdracht/omzetting/fusie Besluiten Voorbereiden Instemmen 

school  Uitvoeren 

Schoolplan (waaronder missie Besluiten Voorbereiden Voorbereiden 

Instemmen 

Uitvoeren 

en visie)  Uitvoeren 

ONDERWIJS & IDENTITEIT    
Schoolorganisatie (waaronder Kaderstelling Besluiten Adviseren 

groepsorganisatie) Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 

Leerstofaanbod (waaronder Kaderstelling Besluiten Adviseren 
Instemmen leerlijnen methodekeuze) Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 

Pedagogisch- didactische Kaderstelling Besluiten Adviseren 
Instemmen aanpak Kaderstelling Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 

Groepsindeling  Besluiten  
Leerlingvolgsysteem en Informeren Besluiten Adviseren 

Instemmen toetsing   
Schoolbegeleiding (binnen Informeren Besluiten  
budget)    
Toelatingsbeleid Kaderstelling 

Informeren 

Besluiten 

Voorbereiden 

Uitvoeren 

 

Toepassing Leerplichtwet  Besluiten  
(verlof e.d.)    
Schorsing leerlingen Informeren Besluiten Adviseren 

Verwijdering leerlingen Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Ondersteuningsplan Kaderstelling Besluiten Adviseren 
Instemmen  Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 

Schooltijden en Kaderstelling Besluiten Adviseren 

vakantieregeling Informeren  
Deelname/beëindiging Informeren Besluiten Adviseren 

onderwijskundig project   
 Bestuur Directeur Lerarencollege 
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PERSONEEL & ORGANISATIE   
Budgetbepaling Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Functiewaardering Besluiten Besluiten Voorbereiden  
Voorbereiden  Uitvoeren  
Arbeidsvoorwaarden Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 

Adviseren 

Instemmen 

DGO Informeren Voeren  
Meerjaren formatiebeleid Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Formatieplan Kaderstelling 

Informeren 

Besluiten 

Voorbereiden 

Uitvoeren 

 

Personeelsbeleidsplan Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 

Adviseren 

Instemmen 

Beleid werving & selectie Kaderstelling 

Informeren 

Besluiten 

Voorbereiden 

Uitvoeren 

 

Aanstelling/ontslag directeur Besluiten  Adviseren 

Aanstelling/ontslag  Besluiten Voorbereiden Adviseren 

adjunct-directeur  Uitvoeren 

Aanstelling personeel (binnen  Besluiten  
budget)    
Beloningsbeleid en regeling Besluiten Voorbereiden  
onkostenvergoedingen  Uitvoeren  
Regeling functionerings-/ Kaderstelling Besluiten  
Beoordelingsgesprekken Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Functionerings-/ Voeren met directeur Voeren met andere  
Beoordelingsgesprekken  personeelsleden  
Ontslag, RDDF-plaatsing, Besluiten Voorbereiden  
disciplinaire maatregelen  Uitvoeren  
Scholingsbeleid Kaderstelling Besluiten Adviseren 

Instemmen  Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 

Arbeidsomstandighedenbeleid Kaderstelling Besluiten Adviseren 
Instemmen w.o. BGZ contract en Informeren Voorbereiden 

verzuimbeleid  Uitvoeren 

Taakbeleid, taaktoedeling,  Besluiten Adviseren 
Instemmen werktijdenregeling  Voorbereiden 

Uitvoeren 

Afvloeiingsregeling Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Stagebeleid Kaderstelling Besluiten Adviseren 
Instemmen  Informeren Voorbereiden 

Uitvoeren 

Verlof Besluiten t.a.v. de 

directeur 

Besluiten t.a.v. de 

andere 

personeelsleden 
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 Bestuur Directeur Lerarencollege 

FINANCIËN    
Begroting Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Aangaan verplichtingen binnen Informeren Besluiten  
begrotingsruimte > € 10.000   
Hoogte ouderbijdragen Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

Besteding ouderbijdragen Kaderstelling Besluiten Adviseren 
Instemmen  Informeren Voorbereiden 

Jaarrekening Besluiten Voorbereiden 
Uitvoeren 

 

Aanstellen accountant Besluiten Voorbereiden 
Uitvoeren 

 

GEBOUW & MATERIEEL    

Onderhoudsplanning Besluiten Voorbereiden 
Uitvoeren 

 

Huisvestingsaanvragen 
overheid 

Besluiten Voorbereiden 
Uitvoeren 

 

Medegebruik schoollokalen Kaderstelling 
Informeren 

Besluiten 
Voorbereiden 
Uitvoeren 

Adviseren 
Instemmen Onderhoudscontracten (binnen 

begroting) 
Informeren 
> € 10.000 

Besluiten  

Aannemerscontracten (bouw) Besluiten Voorbereiden 
Uitvoeren 

 

Aanschaf onderwijsleerpakket 
en meubilair (binnen begroting) 

Informeren 
> € 10.000 

Besluiten  

COMMUNICATIE & 
KWALITEIT 

   

Schoolgids Informeren Besluiten Adviseren 
Instemmen Kwaliteitszorgsysteem Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
Adviseren 
Instemmen Klachtenregeling Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
Adviseren 
Instemmen Klachtafhandeling Besluiten Voorbereiden 

Uitvoeren 
 

MR-reglement Besluiten Voorbereiden 
Uitvoeren 

 

UITVOEREN    

Overleg met MR Informeren Besluiten  

Organisatie ouderparticipatie 
(w.o. onderhouden van 
contacten met de ouderraad) 

Informeren Besluiten  

Overblijfregeling  Besluiten  

Externe communicatie 
(schoolkrant, pr e.d.) 
Kaderstelling 

Kaderstelling 
Informeren 

Besluiten 
Voorbereiden 
Uitvoeren 

Adviseren 

 

Voorbereiden = inhoudelijk besluit-gereed maken. 
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Bijlage II: Overzicht Proces- en taakeigenaren schooljaar 2023 - 2024 

Nader in te vullen na aanstelling van de leerkrachten en medewerkers 
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Bijlage III. Inrichting Managementrapportage 

De directeur draagt er zorg voor dat de leden van het bestuur viermaal per jaar een 

managementrapportage ontvangen, te weten over de volgende perioden: 

• juni/juli/augustus (in september) 

• september/oktober/november (in december) 

• december/januari/februari (in maart) 

• maart/april/mei (in juni) 

 

De directeur draagt er zorg voor dat in de managementrapportage ten minste de hierna genoemde 

informatie wordt verstrekt, een en ander voor zover nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Daarbij 

draagt de directeur er zorg voor dat de te geven informatie voor zoveel als mogelijk in termen van 

(tussen-)resultaten wordt gerelateerd aan geformuleerde beleidsdoelstellingen. 

Algemeen 

• Dagvaardingen, stukken in formele juridische procedures 

• Aansprakelijkheidsstellingen 

• Schriftelijke klachten 

• Verslagen van overlegvergaderingen met de MR 

• Algemene correspondentie 

• Overige actualiteiten 

 

Onderwijs en identiteit 

• Beleidsontwikkeling t.a.v. de schoolorganisatie 

• Beleidsontwikkeling t.a.v. het leerstofaanbod 

• Beleidsontwikkeling t.a.v. toegepaste leerlingvolgsystemen en toetsingsinstrumenten 

• Resultaten van toetsing van leerlingen 

• Getroffen regelingen inzake schoolbegeleiding 

• Ontwikkelingen t.a.v. leerlingenbeleid (w.o. leerlingenaantal, toelating LGF-leerlingen, schorsing 

• en dreigende verwijdering) 

• Ontwikkelingen t.a.v. ondersteuningsbeleid (w.o. ondersteuningsplan, rapportage uit 

samenwerkingsverband SWVVO Delflanden) 

• Vastgestelde schooltijden, vakantieregeling e.d. 

• Ontwikkelingen t.a.v. deelname en/of beëindiging van onderwijskundige experimenten 

• Overige actualiteiten 

 

Personeel en organisatie 

• Het vastgestelde formatieplan alsmede tussentijdse mutaties daarin 

• Relevante informatie van Vervangingsfonds en Participatiefonds 

• Beleidsontwikkeling t.a.v. werving & selectie 

• Voorgenomen benoemingen in vaste dienst 

• Tijdelijke benoemingen die langer dan een jaar verwacht te gaan duren 

• Beleidsontwikkelingen t.a.v. functionerings- en beoordelingsgesprekken alsmede resultaten van 

gevoerde functionerings-/beoordelingsgesprekken 

• Ontwikkelingen t.a.v. scholingsbeleid en toepassing daarvan 

• Dreigende personele conflicten en/of disfunctioneren van personeelsleden. Formele 

correspondentie terzake. 

• Ziekteverzuimcijfers alsmede verzuimsituaties veroorzaakt door het werk of van een duur langer 

dan zes weken. 

• Te nemen personele maatregelen t.a.v. vacatureruimte (werving) of boventalligheid 
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(beëindiging dienstverband, RDDF-plaatsing) 

• Ontwikkelingen t.a.v. stagebeleid en aanwezige stagiairs 

• Verslagen van decentraal georganiseerd overleg 

• Ontwikkelingen t.a.v. arbeidsomstandighedenbeleid 

• Overige actualiteiten 

 

Financiën 

• Jaarverslag (c.q. concepten) 

• Begrotingen van exploitatie, investeringen en liquiditeit (c.q. concepten) 

• Financiële tussenrapportages 

• Aangegane financiële verplichtingen met een omvang van € 10.000 of meer 

• Wijze van besteding van ouderbijdragen 

• Overige actualiteiten 

 

Gebouw en materieel 

• Beleidsontwikkeling t.a.v. medegebruik van schoollokalen alsmede nieuwe medegebruikers 

• Aangegane onderhoudscontracten met een omvang van € 10.000 of meer 

• Aanschrijvingen betreffende het gebouw 

• Aangegane verplichtingen voor de aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair met een 

omvang van € 10.000 of meer 

Communicatie & kwaliteit 

• Beleidsontwikkeling t.a.v. schoolplan en jaarlijkse kwaliteitskalender 

• Interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages). 

• Nieuwe schoolgids 

• Schoolkrant, nieuwsbrief en overige externe communicatie de school betreffende 

• Ontwikkelingen t.a.v. ouderparticipatie (w.o. activiteiten van de ouderraad) 
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Bijlage IV: Jaarkalender 

September Managementrapportage 1 

Schoolgids 

Formatieplan 

Oktober  ondersteuningsplan 

November Effecten teldatum volgend schooljaar 

Concept begroting 

December Managementrapportage 2 

Begroting 

Huisvestingsplanning (m.h.o.o. aanvraagtermijn 1 februari) 

Januari 

Februari ' Verslag functioneringsgesprek directeur 

Maart Managementrapportage 3 

NIO-resultaten 

April Nalopen vademecum + planning volgend schooljaar 

Concept-formatieplan 

Mei  Concept-jaarstukken 

Scholingsplan 

Juni Managementrapportage 4 

Accountantsrapportage en vaststelling jaarstukken 

Evaluatie aflopend schooljaar 

Vergaderplanning komend schooljaar 

Juli Geen vergadering 

Augustus Geen vergadering 



1 

Overige eisen van kwaliteit: negen 

deelgebieden 

Deelgebied 1: Bewaken en verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs 

Dat bevragen we stelselmatig: “Wat gaat goed, wat kan of moet beter?”. We 

doen dat zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de leerling die het best 

mogelijke onderwijs van ons mag verwachten. We weten wat we willen en 

waarnaar we streven, dus willen we ook weten of we de goede dingen goed 

hebben gedaan. Als dat niet het geval is streven we met elkaar naar 

verbetering en benoemen we de daartoe benodigde verbeterstappen. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we een kwaliteitsbeleid, 

om zicht te houden op de kwaliteit van de onderwijsprocessen en de 

verbetering daarvan. Zo kunnen we op systematische wijze nagaan of we 

waarmaken wat we in plannen en beleidsvoornemens beloven. Kwaliteitszorg 

draagt bij aan de feedback die we nodig hebben om te ontwikkelen en ons 

continu te verbeteren en vooral ook om die verbeteringen te borgen. Op het 

Mercurius College streven we ernaar cyclisch te werken. Daarvoor wordt de 

plan-do-check-act cyclus op school stelselmatig doorlopen. Het Mercurius 

College gebruikt voor de data analyse: 

• Cito-volgtoetsen

• Tevredenheidsonderzoeken

• Instroomgegevens basisschool

• Kwalitatieve gegevens naar aanleiding van collegiale visitaties

• Input vanuit leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad

• Onderwijsresultaten (toetsen, examens en meerjarenresultaten

Bewaken ononderbroken ontwikkelingsproces leerlingen 

Na iedere rapportageperiode zullen de resultaten op leerling- , expert- en 

vakniveau worden gemonitord en geanalyseerd. De bevindingen worden 

besproken met de mentoren en gebruikt bij de groeigesprekken (zie ook D5) 

Op basis hiervan worden verbeteracties uitgezet, geïmplementeerd en 

geëvalueerd. Gespreksonderwerpen bij deze analyse zijn in ieder geval de 

examenresultaten en een cijferanalyse. In de onderbouw van het Mercurius 

11.
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College zullen Cito Volgtoetsen, of een vergelijkbare toets (taal en rekenen) 

afgenomen bij de leerlingen. Op basis van de resultaten worden leerlingen met 

achterstanden gesignaleerd. Deze leerlingen krijgen, indien noodzakelijk, extra 

aanbod 

 

Binnen het mentoraat is er veel aandacht voor voortgang in ontwikkeling van 

de leerlingen. De mentor werkt nauw samen met de ouders. Afspraken met de 

leerling worden vastgelegd in het leerling volgsysteem (ook zichtbaar voor 

ouders). Bij stagnatie in de ontwikkeling van een leerling zijn er diverse 

mogelijkheden binnen de school om de leerling weer in ontwikkeling te 

brengen (leerlingbegeleiding, huiswerkbegeleiding, remedial teaching, taal- en 

reken-pluslessen, faalangstreductietraining etc.). Mocht hulp binnen de school 

niet toereikend zijn dan wordt er samengewerkt met de partners vanuit het 

samenwerkingsverband en samen gezocht naar een passende oplossing. 
  

Kwaliteitscultuur 

Op het Mercurius College streven wij naar een open cultuur van leren en 

verbeteren. Collega’s mogen fouten maken en leren. Problemen met groepen 

leerlingen moeten open besproken kunnen worden. Medewerkers, leerlingen 

en ouders worden uitgenodigd kritisch mee te kijken naar de ontwikkelingen 

binnen de school. Doen we de goede dingen en doen we dat goed? De school 

vindt het belangrijk om te onderzoeken of ze daadwerkelijk doet wat ze zegt 

en of leerlingen, ouders en medewerkers dit ook zo ervaren.  

 

De leerlingen leveren input ter bevordering van de kwaliteit van ons onderwijs 

via de docentscan, tevredenheidsonderzoek, leerlingenarena, leerlingenraad en 

medezeggenschapsraad. De ouders leveren input via gesprekken, 

tevredenheidsenquête, ouderraad en medezeggenschapsraad. De collega’s 

leveren input via het tevredenheidsonderzoek, directieoverleg, 

sectievoorzittersoverleg, medezeggenschapsraad. 

 

Deze feedback wordt gebruikt om van te leren en op basis hiervan worden 

verbeterplannen opgesteld. Dit met als doel elke dag ons onderwijs een stukje 

beter te maken. 
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Deelgebied 2: Personeelsbeleid en formatie 

Het personeelsbeleid moet ondersteunend zijn aan de doelstellingen die het 

Mercurius College wil realiseren. Dit betekent dat het personeelsbeleid aan moet 

sluiten op de menskundige en maatschappelijke visie van het Mercurius College. 

Samenwerking is daarbij een vitaal onderdeel en vraagt om permanente aandacht. 

 

Het personeelsbeleid van de school is erop gericht een klimaat te bieden 

waarin het personeel zich veilig en gewaardeerd weet en zich gedragen en 

gestimuleerd voelt in de eigen ontwikkeling, passend binnen de doelstellingen 

van de school. Bij de aanname van personeel is het uitgangspunt dat de 

kandidaat zich verbonden voelt met de visie van de school op mens en wereld. 

Dit is tevens een cruciaal aspect dat aansluit op de pedagogische visie van de 

school: leerkrachten hebben daarin een belangrijke voorbeeldfunctie voor de 

leerlingen. 

 

Daarnaast vraagt deze tijd een verdergaande mate van professionalisering van 

alle betrokkenen. Voor iedere leerkracht zal dat vertaald worden naar concrete 

verwachtingen. Het gaat daarbij om persoonlijke ontwikkeling die gekoppeld 

wordt aan concrete doelstellingen. Van belang daarbij is om scholingsafspraken 

op maat te maken die aansluiten bij de ontwikkelings- ambitie. Van belang 

hierbij is dat het personeel gezamenlijk vaststelt wat men van elkaar verwacht, 

hetgeen helder wordt vastgelegd en regelmatig met de leidinggevende 

besproken wordt, waarbij gebruik gemaakt wordt van feedback van collega’s 

en leerlingen. Het pedagogisch didactisch handelen wordt onder meer getoetst 

aan de hand van een door landelijk ontwikkelde kijkwijzer door de 

Begeleidingsdienst Vrijescholen waarin de elementen denken, voelen en willen 

zijn opgenomen. Ook vindt ieder jaar een audit op het Mercurius College plaats 

in samenspraak met de Begeleidingsdienst van Vrijescholen. Daarnaast denken 

we aan collegiale visitatie met bijvoorbeeld het Rudolf Steiner College in 

Rotterdam. We willen een professionele leerorganisatie worden. Hierbij is van 

belang dat wij voortdurend investeren in verbetering door een cyclische 

benadering. 

 

Alle hiervoor genoemde aspecten maken deel uit van de begeleiding van 

personeel en komen aan de orde in de individuele werk-, functionerings- en   

beoordelingsgesprekken. 
 

Strategisch personeelsbeleid 

Het Mercurius College voert een strategisch personeelsbeleid om zicht te 

hebben/krijgen op de talenten en kwaliteiten van haar medewerkers, zodat de 
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juiste mensen op de juiste plek zitten om onze onderwijskundige visie effectief 

vorm te geven binnen onze school. Daarbij willen wij graag onze leerkrachten 

binden en behouden. Onderdelen van het strategisch personeelsbeleid zijn: 

 

• Het functioneren & beoordelen volgens een vaste gesprekscyclus, 

ontwikkelingsgericht en vanuit waarderend perspectief. 

• Lesobservaties door schoolleiding en collega’s aan de hand van een 

vaste observatielijst gebaseerd op de acht rollen van de leerkracht 

• Een inventarisatie waarin duidelijk wordt in hoeverre de medewerkers 

beschikken over kennis en/of vaardigheden die nodig zijn voor de 

uitvoering van onze onderwijsvisie. 

• Het scholingsbeleid voor medewerkers die nog niet over de juiste 

kennis en/of vaardigheden beschikken, maar die zich wel kunnen en 

willen ontwikkelen. 

• Het LC- en LD-beleid, waarmee we medewerkers die aantoonbaar op 

een hoger niveau functioneren dan waarop zij ingeschaald zijn, ook een 

passende beloning kunnen bieden. 

 

Bevoegd zijn, is bij de selectie van nieuwe medewerkers, een belangrijk 

selectiecriterium. In een beperkt aantal gevallen lukt het wellicht niet om tijdig 

bevoegde collega’s te vinden en zijn de collega’s nog in opleiding. Wij hebben 

en houden scherp in beeld welke collega’s nog in opleiding zijn voor hun 

vereiste eerste- of tweedegraads bevoegdheid. Met collega’s die (nog) niet 

bevoegd zijn, maken wij bindende afspraken over de termijn die zij krijgen om 

hun bevoegdheid te halen en houden wij een vinger aan de pols over de 

voortgang van hun studie. 

 

We zullen collega’s met een tweedegraads bevoegdheid stimuleren hun 

eerstegraads bevoegdheid te halen. Zij krijgen zo nodig een tegemoetkoming in 

de studiekosten, hun rooster wordt aangepast en zij krijgen de gelegenheid om 

onderwijs te geven in het eerstegraads gebied. 

 

De aanname van veel nieuwe leerkrachten vergt extra investering in de 

professionalisering van alle experts en in het bijzonder van jonge leerkrachten 

die inductietijd nodig hebben om volleerd voor de groepen te staan in lijn met 

onze visie op toekomstgericht onderwijs. Voor de startende collega’s op het 

Mercurius College zal er een inwerkprogramma met intervisie en coaching 

plaatsvinden. Voor de collega’s die starten in het vrijeschoolonderwijs is er een 

apart traject van begeleiding en scholing. We denken dat de effectiviteit van 

deze vorm van professionalisering bijdraagt aan de professionele 

leergemeenschap en we bouwen dit graag uit zodat elke expert beter wordt 

door intervisie, samenwerking en de directe vorm van reflectie.   
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Formatie 2023-2024 

 

 onderbouw klas 1, 2 en 3 bovenbouw klas 4 

 aantal 

fte per 

jaar 

aantal 

fte 

period

es per 

vak 

totaal 

aantal 

fte per 

vak 

aantal 

fte per 

jaar 

aantal 

fte 

period

es per 

vak 

totaal 

aantal 

fte per 

vak 

periodeonderwijs 4,18   0,76   

nederlands 1,14 0,57 1,71 0,12 0,13 0,25 

engels 1,25  1,25 0,12  0,12 

duits 0,95  0,95 0,12  0,12 

frans 0,95  0,95 0,12  0,12 

latijn 0,23  0,23 0,12  0,12 

grieks 0,15  0,15 0,12  0,12 

geschiedenis 0,08 0,82 0,90 0,12 0,19 0,31 

aardrijkskunde 0,08 0,48 0,55 0,12 0,06 0,19 

economie 0,08 0,22 0,30 0,12 0,06 0,19 

wiskunde (C/A/B) 1,10 0,70 1,80 0,12 0,13 0,25 

natuurkunde 0,08 0,48 0,55 0,12 0,06 0,19 

scheikunde 0,08 0,35 0,43 0,12 0,06 0,19 

science 0,30  0,30    

biologie 0,08 0,48 0,55 0,12 0,06 0,19 

lichamelijke 

opvoeding 0,84  0,84 0,15  0,15 

euritmie 0,84  0,84 0,15  0,15 

koorzang/muziek 0,53  0,53 0,11  0,11 

kunst onderbouw 2,28 0,10 2,38    

kunst bovenbouw    0,45  0,45 

vensteruur 0,42  0,42 0,08  0,08 

klassenuur/leren 

leren 0,30 

 

0,30    

huiswerkbegeleiding 0,61  0,61    

coach bovenbouw    0,57  0,57 

Schoolwide 

Enrichment model 0,23 

 

0,23 0,23  0,23 

       

totaal fte per jaar 16,78 4,18 16,78 4,11 0,76 

 

4,11 
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Bovenstaande tabel geeft inzicht in het aantal benodigde fte voor onderbouw 

en bovenbouw en daarmee ook inzicht in het aantal fte eerste- en 

tweedegraadsdocenten dat we nodig zullen hebben. Het periodeonderwijs 

heeft telkens andere onderwerpen. Deze zijn terug te vinden in D4: inrichting 

van het onderwijs. In de derde, respectievelijk zesde kolom is het 

periodeonderwijs uitgesplitst per vak. De vierde en zevende kolom geven dan 

de totalen per vak. 
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Deelgebied 3: Personeelsbeleid bekwaamheid 

We streven ernaar dat alle personeelsleden op het Mercurius College bevoegd, 

bekwaam en duurzaam inzetbaar zijn. Onbevoegde leerkrachten dienen binnen 

de wettelijke termijn een bevoegdheid te halen of gaan uit dienst.  

In functioneringsgesprekken is ruimte om in te gaan op specifieke wensen van 

werknemers om zo een tot (meer) levensfasebewust personeels- beleid te 

komen dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van het personeel. 

 

Toekomstgericht atelier voor Waldorfpedagogie. 

Bij de start van het Mercurius College zullen we een tweejarig atelier 

organiseren voor leerkrachten van het Mercurius College. Dit atelier, 

bestaande uit 3 studiedagen jaarlijks (zie D4(, wordt georganiseerd door de 

Begeleidingsdienst van Vrijescholen. In de cursus wordt met geïnteresseerde 

leerkrachten gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs op deze nieuwe 

school.  

 

De belangrijkste focus van het atelier is het vrijeschoolonderwijs (opnieuw) 

eigen maken en het herijken, om nieuwe wegen in te kunnen slaan. Daarnaast 

komen de volgende punten aan bod: 

• Autonomie van de leerkracht in het werk en daarmee een voorbeeld 

bieden voor een autonome leerling.  

• Duurzaamheid in de omgang met mens en omgeving 

• Gefundeerde omgang met de digitale wereld inbouwen in school (en 

samenleving). 

 

Hoe ziet de opleiding er uit? 

Het atelier vormt een zelflerende gemeenschap (met alle leraren/cursisten die 

meedoen). Samen zijn we verantwoordelijk en iedereen draagt bij. Ook hier 

wordt geleerd met handen, hart en hoofd: 

• Bewegingsoefeningen, kunst- en ambachtsvakken: ontdekken wat je 

kunt; wat je niet kunt, verstand krijgen van je eigen vermogens, 

overtuigingen en grenzen. 

• Reflecteren; bekende paden onderzoeken, ongekende paden 

uitstippelen. 

• Lessen ontwerpen, ervaringen inbrengen, collega’s laten ervaren wat 

jouw vondsten zijn. 

• Werken aan het curriculum van het Mercurius College 

 

We streven ernaar dat de school een zelflerend organisme wordt en blijft, 

waarin leerkrachten worden ondersteund en elkaar blijven inspireren. 
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Deelgebied 4: Veiligheid op school 

Zie apart document OE4 veiligheidsplan Mercurius College 
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Deelgebied 5: De beleidsrijke meerjarenbegroting 

Uitgangspunt is dat het Mercurius College een gezond financieel beleid heeft, 

waarbij de middelen besteed worden het doel waar ze voor bedoeld zijn: 

onderwijs. Dit laat onverlet dat de stichting streeft naar een passend 

gecorrigeerd weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen. 

 

Het financiële beleid van het Mercurius College is gericht op het bereiken van 

de onderwijskundige doelstellingen en de geplande activiteiten van de school. 

Basis voor de personele kosten in de begroting vormt het toekomstig 

(meerjarig) formatieplan. Hierin worden de aard van de functies en het aantal 

functionarissen dat op korte en middellange termijn benodigd is, opgenomen. 

 
Zie apart document OE5 De beleidsrijke meerjarenbegroting 
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Deelgebied 6: Huisvestingsverwachtingen 

Onze droom 

 
Het schoolgebouw wordt door de gemeente toegekend. Dit is in de regel een 

tijdelijke huisvesting om te starten. Als het Mercurius jaar na jaar groeit naar 

zijn uiteindelijke grootte, dan is er natuurlijk een definitief gebouw nodig. Dat 

kan dan hergebruik zijn van een ander schoolgebouw dat vrij is gekomen, of 

een nieuw gebouw. Hierboven een illustratie van de droom van Mercurius.  

Een bij voorkeur duurzaam gebouw, energieneutraal en ingericht met 

duurzame en natuurlijke materialen 

 

1. Een ruime buitenruimte waar we ook groentetuinen kunnen aanleggen en 

de leerlingen in een groene omgeving kunnen pauzeren. 

 

2. Een centrale plek om elkaar te ontmoeten, met ruimtes in de buurt om in 

kleinere groepen te overleggen. 

 

3. Een afdeling Ambacht met werkplaatsen waarin ambachtslieden werken en 

de leerlingen les kunnen hebben. Een kooklokaal en een werkplaats voor 

hout, metaal, textiel en misschien wel glas?  Deze werkplaatsen zouden in 

de avonden gebruikt kunnen worden voor het geven van cursussen aan 

mensen uit de wijk, volwassenen, kinderen en ouderen. 
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4. Een afdeling Wereld met lokalen voor economie, aardrijkskunde en 

geschiedenis en tevens zijn dit de lokalen voor periodeonderwijs in klas 1, 2 

en 3 met in het midden een huiswerkplein. 

 

5. Een afdeling Kunst met een concert/theaterzaal, een muzieklokaal en 

lokalen voor beeldende kunst. En wat zou het fijn zijn om daar op het 

binnenplein ook werk van onze leerlingen tentoon te stellen. We kijken er 

naar uit om deze faciliteiten te kunnen delen met kleine 

theatergezelschappen of basisscholen voor optredens. 

 

6. Een afdeling Communicatie met lokalen voor de talen, maar ook voor 

filosofie en andere vakken zoals geweldloos communiceren die beter 

samenleven mogelijk maken. Een mediatheek en een studio om opnames te 

maken zou de afdeling compleet maken. 

 

7. Een afdeling Onderzoek en Technologie met lokalen voor natuurkunde, 

scheikunde, wiskunde, astrologie en biologie. Met een collegezaal voor 

lezingen en een FAB Lab met 3D-printers en lasersnijders. 

 

8. Een afdeling voor Sport en Ontspanning met gymzalen, euritmiezaal en 

sportvelden. Deze ruimtes delen we natuurlijk ook graag met de inwoners 

van Delft.  

 

De start 

De realiteit is natuurlijk dat we niet van start gaan in een droomgebouw zoals 

we hierboven beschreven hebben.  

 

We verwachten met 314 leerlingen te starten, verdeeld over de leerjaren 1, 2, 

3 en 4. Zoals al beschreven in de meerjarenbegroting is er een 

vrijeschoolafdeling (onderbouw) waarin veel leerlingen een overstap willen 

maken naar Mercurius College zodat ze vrijeschoolonderwijs tot het 

eindexamen kunnen volgen. Wij willen gehoor geven aan deze wens en deze 

leerlingen de mogelijkheid geven om over te stappen. 

 

In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de lokalen die we nodig 

denken te hebben om leerlingen uitdagend, vernieuwend onderwijs te kunnen 

geven met hoofd, hart en handen. We beseffen dat dit meer lokalen zijn dan 

reguliere scholen vaak hebben. We zouden om die reden dan ook de ruimtes 

willen delen met de inwoners van Delft. De lokalen met een * zouden hiervoor 

in aanmerking kunnen komen. In ons eerste gesprek met de gemeente bleek 

dat daar zeker belangstelling voor is, omdat voorheen in Delft op buurthuizen 

bezuinigd is. 
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Jaar 1 Jaar 3 Jaar 9  

 2023-

2024 

2025-

2026 

2031-

2032 

Rekengetallen    

aantal klassen onderbouw (klas 1, 2 en 

3) 

11 15 18 

aantal klassen bovenbouw (klas 4, 5 en 

6) 

2 7 12 

aantal klassen totaal 13 22 30 

leerpleinen voor bovenbouw klassen 

voor 2 klassen (50 a 60 leerlingen) 

1 4 6 

aantal leerlingen 314 569 870 

Aantal benodigde ruimtes:    

kantine voor 500 leerlingen* 1 1 1 

aula/theater/koor/euritmie zaal 500 pp.  
  

1 

muzieklokaal * 1 1 1 

natuurkunde/biologielokaal 1 3 5 

scheikundelokaal 1 1 2 

TOA ruimte 1 2 3 

gymzalen* 1 2 4 

euritmielokaal (dubbelgroot)* 1 1 1 

houtwerkplaats* 1 1 1 

kunstlokaal* 1 1 1 

metaalwerkplaats* 
 

1 1 

textielwerkplaats* 
  

1 

kooklokaal/keuken kantine* 1 1 1 

mediatheek* 1 1 1 

FAB lab* 
  

1 

computerlokaal* 
  

1 

dramalokaal* 1 1 1 

gewone lokalen 12 19 24 

leerpleinen, eventueel gecomb. met hal 1 4 6 

kamers ondersteunend personeel 11 17 27 

personeelskamer 1 1 1 
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Aantal m2 volgens de wet in het eerste jaar, het derde jaar en het negende 

jaar, als de school helemaal volgroeid is: 

 

m2 volgens normen wet in: Jaar 1 Jaar 3 Jaar 9  

 2023-

2024 

2025-

2026 

2031-

2032 

Aantal leerlingen klas 1 en 2 204 300 360 

Aantal leerlingen klas 3 tot en met 6 110 269 510 

7,0 m2 per leerling klas 1 en 2, totaal: 1.428 2.100 2.520 

5,7 m2 per leerlingen klas 3 t/m 6 totaal: 627 1.533 2.907 

Vaste voet per scholengemeenschap 890 890 890 

Totaal aantal m2 (bruto-oppervlak) 2.945 4.523 6.317 

 

Mogelijk uitstel door de gemeente 

De gemeente kan als er geen goede huisvesting is de aanvang van de school 

met een jaar vertragen.  

We zouden echter heel graag beginnen in 2023 omdat veel leerlingen en hun 

ouders stellig hebben aangegeven dan op het Mercurius te willen starten en 

omdat het gebleken enthousiasme voor het Mercurius College erg groot is 

gebleken. Dat bleek ook aan de snelheid waarmee de benodigde 

handtekeningen voor alle niveaus binnen kwamen. We beseffen dat we dan 

dus concessies zullen moeten doen. We vinden het daarom minder erg om te 

starten in een gedeeld schoolgebouw (dan wel graag met een eigen ingang) of 

portocabins, dan dat we later starten.  

 

Het verzamelen van het aantal ouderverklaringen heeft een groot effect gehad 

op de naamsbekendheid van Mercurius en die willen we uiteraard verzilveren. 

Later starten betekent verlies van leerlingen, die dan moeten kiezen voor een 

andere middelbare school. 
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Deelgebied 7: Vrijwillige ouderbijdrage 

Om het vrijeschoolonderwijs op het Mercurius College in Delft zo goed 

mogelijk te kunnen realiseren, vragen we ouders jaarlijks een financiële 

bijdrage per leerling; de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en 

wordt gebruikt om extra onderwijsactiviteiten en materiaal te bekostigen, 

waarvoor de school geen geld van de Rijksoverheid ontvangt. Deze bijdrage is 

van belang om een aantal extra-curriculaire activiteiten te bekostigen, indien 

de vrijwillige bijdrage hiervoor toereikend is.  

 

Als ouders de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunnen betalen, vormt 

dit voor een leerling geen belemmering om deel te nemen aan de lessen. 

Tijdens de derde bijeenkomst van het klassenouderoverleg van het schooljaar 

wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage in het 

afgelopen schooljaar. 

 

Onderstaande tabel is bedoeld als richtlijn voor het vaststellen van de bijdrage. 

Ouders dragen bij wat ze voor zichzelf kunnen verantwoorden: 
 

Ouderbijdrage per kind per jaar 

Bruto gezinsjaarinkomen Bijdrage per kind 
Tot € 10.000 € 100 
Tot € 20.000 € 230 
Tot € 30.000 € 390 
Tot € 40.000 € 600 
Tot € 50.000  € 850 
Tot € 60.000 € 1.080 
Tot € 70.000 € 1.400 
Tot € 80.000 € 1.600 
Tot € 90.000 € 1.800 
Tot € 100.000 € 2.000 
Tot € 120.000 € 2.400 
Boven € 120.000 € 2.500 

 

Kosten voor werkweek, kamp en cultuurreis  

Voor reizen  Kosten 
Werkweek boerderij (klas 1)  € 110 
Werkweek Ardennen (klas 2)  € 200 
Landmeetkamp (klas 3) € 150 
Cultuurreis (klas 4 mavo)  € 480 
Cultuurreis (klas 5 havo)  € 500  
Cultuurreis (klas 6 vwo)  € 700 
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Deelgebied 8: De wijze van uitvoering afspraken 

vroeg- en voorschoolse opvang en overleg 

achterstandenbeleid 

De initiatiefnemer geeft informatie over de wijze waarop het bevoegd gezag 

uitvoering zal geven aan de afspraken bedoeld in art. 118a van de WVO. Het 

betreft afspraken tussen de gemeente en de schoolbesturen over het 

voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van 

onderwijsachterstanden, de afstemming over inschrijvings- en 

toelatingsprocedures en het uit het overleg voortvloeiende voorstel van het 

bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om tot een 

evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de 

scholen te komen. 
 

Evenwichtige verdeling van leerlingen met onderwijsachterstand 

Het Mercurius College wil met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in 

de regio samenwerken om vanuit de gezamenlijkheid, voor zover als dat 

mogelijk is binnen de kaders van de middelen die elk van de scholen ter 

beschikking staat, bij te kunnen dragen aan de zorg voor leerlingen die speciale 

onderwijsbehoeften hebben. Daartoe wil het Mercurius College zich aansluiten 

bij het samenwerkingsverband VO Delfland. 

 

Het samenwerkingsverband (SWV) VO Delflanden is een stichting waarin 7 

schoolbesturen met 16 schoollocaties in het gebied van Delft, Midden-

Delfland en Pijnacker-Nooddorp. Doel van de stichting is om zo passend 

mogelijke onderwijsplek en zo passend mogelijke ondersteuning te bieden aan 

leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte binnen de grenzen van het 

samenwerkingsverband. Samenwerking tussen onderwijs, hulpverlening, 

ouders en jongere staat daarbij centraal. Uitgangspunt zijn daarbij de talenten 

en ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren. Gezocht wordt naar een plek 

op een gewone school als dat kan. Wanneer meer intensieve begeleiding nodig 

is, wordt een plek op een speciale school gezocht. Alle aangesloten scholen 

hebben de mogelijkheid om ondersteuning op maat aan te bieden. Daarmee 

wordt beoogd om zo veel mogelijk te voorkomen dat jongeren (langdurig) thuis 

komen te zitten. Het samenwerkingsverband wil aan elke leerling perspectief 

bieden op passend vervolgonderwijs, een passende plek op de arbeidsmarkt of 

passende dagbesteding. 

Zie https://www.swvvo-delflanden.nl/over-ons/ 

 
  

https://www.swvvo-delflanden.nl/over-ons/
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Bevorderen van integratie, voorkomen van segregatie 

Het Mercurius College staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen. 

Het is de wens van het Mercurius College om leerlingen een plek te bieden 

vanuit alle delen van de samenleving. Het Mercurius College wil er actief aan 

werken om de drempel voor leerlingen ook uit andere delen van de 

samenleving zo laag mogelijk te laten zijn. Daarbij zal geput worden uit de 

ervaring die daarmee is bij de andere vrijescholen in Nederland, onder andere 

via de vereniging voor vrijescholen.  

 

De vereniging voor vrijescholen meldt op haar website het volgende over 

diversiteit en toegankelijkheid: 

 

Diversiteit & toegankelijkheid 

Op de eerste vrijeschool, gesticht in Stuttgart in 1919, zaten kinderen van 

fabrieksarbeiders en van directeuren bij elkaar in de klas. Dat was voor die 

tijd een ongehoord diverse samenstelling. Sinds 1919 heeft het 

vrijeschoolonderwijs zich over de hele wereld verspreid. En nog steeds is 

iedereen welkom. Het is een fundamenteel doel van het 

vrijeschoolonderwijs om leerlingen kennis te laten maken met de 

gemeenschappelijke menselijkheid van alle volkeren ter wereld, waarbij 

vooroordelen en barrières worden overwonnen. Nederlandse vrijescholen 

bereiken echter slechts een relatief klein deel van de maatschappij, terwijl 

de Nederlandse samenleving juist steeds diverser wordt. 

 

Het vrijeschoolonderwijs onderscheidt zich onder meer van andere 

onderwijs vormen door de nadruk die wordt gelegd op het bijdragen aan 

veranderingen in de maatschappij. Eén van die maatschappelijke 

opdrachten is om segregatie en kansenongelijkheid terug te dringen. Om 

onderwijs te bieden waarin álle leerlingen zich thuis voelen en het beste uit 

zichzelf kunnen halen, ongeacht hun thuissituatie, talenten of achtergrond. 

Scholen die diversiteit omarmen, zien het welbevinden en de prestaties van 

alle leerlingen verbeteren. Kinderen maken van nature geen onderscheid 

tussen culturen. Het samen opgroeien, elkaar ontmoeten in eigenheid en 

elkaar leren kennen, accepteren, waarderen en respecteren in diversiteit, 

draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen, aan een 

vreedzame wereld en aan het verminderen van de polarisatie in de 

maatschappij. Meer diversiteit in schoolteams bevordert de aansluiting met 

andere groepen in de samenleving en kan een positief effect hebben op 

onder meer kansengelijkheid. De Vereniging zet zich in voor het toegankelijk 

maken van vrijeschoolonderwijs en voor gelijke kansen voor iedereen en 

stimuleert (aspirant)leden om de diversiteit op vrijescholen te bevorderen. 
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Het voorkomen van segregatie is een stuk lastiger dan het bevorderen van 

integratie. Het Mercurius College zal werken aan het voorkomen van 

segregatie waar het de leerlingen op de eigen school betreft. Door 

samenwerken van de leerlingen te bevorderen, door leerlingen met 

verschillende achtergronden samen aan opdrachten te zetten en door de 

dialoog tussen leerlingen met verschillende achtergronden te stimuleren en 

ondersteunen. Het Mercurius College zorgt er met het onderwijs met hoofd, 

hart en handen voor dat de leerlingen elkaar op verschillende manieren kunnen 

ontmoeten. Niet alleen in gesprekken (hoofd), maar ook door samen dingen te 

doen (handen) en door samen aan kunstzinnige uitingen te werken (hart), zoals 

bijvoorbeeld toneel, zang, dans en euritmie.  

 

Afstemmen van inschrijvings- en toelatingsprocedures 

 

Het Mercurius College wil samenwerken met de andere scholen voor 

voortgezet onderwijs in Delft om tot afstemming te komen van de 

inschrijvings- en toelatingsprocedures. Een eerste kennismakingsoverleg met 

de bestuurders van de drie ander scholen voor middelbaar onderwijs in Delft 

heeft inmiddels al plaatsgevonden. Daarbij is uitgesproken dat er gezocht 

wordt en zal worden, door het Mercurius College, naar een effectieve 

afstemming voor de inschrijvings- en toelatingsprocedures. Daarbij wordt 

bijvoorbeeld gedacht aan het meedoen aan de folder die jaarlijks wordt 

uitgegeven, waarin de scholen zichzelf presenteren. Ook het afstemmen van 

de open dagen hoort daarbij, als voorbeeld. Het Mercurius College heeft 

daartoe al initiatief genomen en zal dat ook voortzetten, vanuit het beeld dat 

een breed en goed op elkaar afgestemd onderwijsaanbod een verrijking is voor 

de stad Delft.  

 

 

Bijlage: Wettekst 

 

Wet op het voortgezet onderwijs, Titel IVA. Onderwijsachterstanden, Artikel 

118a. Overleg onderwijsachterstandenbeleid 

1. Burgemeester en wethouders, de bevoegde gezagsorganen van de 

scholen in de gemeente, en de bevoegde gezagsorganen van de in de 

gemeente gelegen agrarische opleidingscentra, voor zover het betreft het 

daarin verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs, voeren tenminste jaarlijks 

overleg over het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en 

het bestrijden van onderwijsachterstanden, de afstemming over inschrijvings- 

en toelatingsprocedures en het uit het overleg voortvloeiende voorstel van het 

bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om tot een 
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evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de 

scholen te komen. Het overleg is gericht op het maken van afspraken over de 

in de eerste volzin bedoelde onderwerpen. […]  
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Deelgebied 9: De wijze van uitvoering van de Wet 

medezeggenschap op scholen 

De medezeggenschapsraad (mr) is een formeel orgaan dat overleg voert met 

de schoolleiding, het bestuur en de Raad van Toezicht. Op het Mercurius 

College zullen we een medezeggenschapsraad inrichten met personeelsleden, 

leerlingen en ouders. Zij vergaderen volgens een vast rooster in aanwezigheid 

van de scholleiding en de bestuurder. In deze mr hebben minimaal vier 

personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders zitting. De vergaderingen zijn 

in principe openbaar.  

 

(Klassen)ouders en klassenouderoverleg  

Ouders zijn onmisbaar voor de school. In elke klas vragen we twee of drie 

ouders klassenouder. De klassenouders worden tijdens de eerste ouderavond 

van het schooljaar door de ouders van een klas gekozen. De taak van deze 

klassenouder is een goede band tussen ouders onderling en tussen oudergroep 

en leerkrachten te bevorderen. De klassenouders assisteren de 

klassenleerkrachten bij het voorbereiden van ouderavonden en bij het 

coördineren van de vrijwilligerstaken van ouders. 

 

Het klassenouderoverleg komt circa 3 keer per jaar bijeen. Hiervoor worden de 

klassenouders uitgenodigd. De schoolleiding is daar in de regel bij aanwezig. 

Verder is er ook altijd een personeelslid uit de medezeggenschapsraad bij. 

Klassenouders stimuleren en bevorderen waar mogelijk de communicatie over 

en weer tussen school en ouders. Daarom is dit overleg voor iedereen van 

vitaal belang. In de vergadering wordt vanuit allerlei invalshoeken gesproken 

over wat er in de school speelt. Het KOO heeft twee functies:  

• Een platform voor gesprek over de leerlingen, de school en de wereld 

waarin we samen opvoeden en scholen;  

• Een venster waarvoor ouders en school (partners in opvoeding en 

scholing) bij elkaar naar binnen kunnen kijken, kunnen bespreken ‘hoe 

het er bij ons uitziet’. Hierdoor is er van beide kanten zicht op wat er 

nodig is. Dit leidt vervolgens tot aanpassingen en bijstellingen.  
  

Leerlingenraad 

Voor de leerlingenraad kiest elke klas een vertegenwoordiger. Samen vormen 

deze klassenvertegenwoordigers de leerlingenraad. De leerlingenraad kiest een 

voorzitter en een vicevoorzitter. Een gekozen deel van de leerlingenraad heeft 

regelmatig overleg met de leerkracht die namens de school het contact 

onderhoudt met de leerlingenraad. Tijdens dit contact komen belangrijke 

besluiten en beleidswijzigingen aan de orde, zoals het schoolreglement, beleid 
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werkweken, uitjes en examenontwikkelingen. Sommige besluiten worden 

vooraf ter advisering aan de leerlingenraad voorgelegd. Hiernaast hebben de 

voorzitter en vicevoorzitter zitting in de medezeggenschapsraad en het 

klassenouderoverleg. De leerlingenraad organiseert de schoolfeesten. Van de 

leden wordt verwacht, dat zij regelmatig hun achterban raadplegen over de 

zaken die in de leerlingenraad worden besproken. 
 

 



Onderwijskundig concept Mercurius College 

12.



Aanvulling op D1: burgerschapsonderwijs 

Inleiding 

Dit stuk is een aanvulling op het stuk “Invulling deugdelijkheidseis D1: Inhoud van het 

onderwijs: burgerschapsonderwijs”. In dit stuk wordt nader toegelicht hoe 

burgerschapsonderwijs een geïntegreerd en samenhangend geheel uit zal maken van het 

onderwijs dat aan het Mercurius College zal worden gegeven. Het advies “Leergebied 

burgerschap” van de VO-raad van 10 oktober 2019, dat onderdeel uitmaakte van het stuk 

‘Samen bouwen aan het primair en voortgezet onderwijs van morgen’, is hiervoor als kapstok 

gebruikt. Aan de haakjes van die kapstok zijn telkens leerdoelen van het Mercurius College 

gehangen zoals die voorkomen in het leerplan en ook waar en in welk leerjaar dat aspect 

bijvoorbeeld aan bod komt. Dat moet niet gezien worden alsof die aspecten enkel aan bod 

komen op die genoemde momenten. Wat genoemd is zijn slechts voorbeelden die direct uit 

het leerplan volgen.  

De samenhang tussen de genoemde leerdoelen en de momenten waarop die aan bod komen 

liggen verankerd in het leerplan. Het Mercurius College ziet burgerschap, net als kunstzinnige 

vorming, als een essentieel vormingsaspect binnen het geboden onderwijs, dat geïntegreerd 

is in het periodeonderwijs en in de vaklessen én dat daarnaast ook nog apart aan bod komt, 

waar het over de cognitieve kant van burgerschap gaat (bijvoorbeeld staatsinrichting).  

Inhoud 

1: Vrijheid en gelijkheid 

2: Macht en inspraak 

3: Democratische cultuur 

4: Identiteit 

5: Diversiteit 

6: Solidariteit 

7: Digitaal samenleven 

8: Duurzaamheid 

9: Globalisering 

10: Technologisch burgerschap 

11: Denk- en Handelwijzen
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1 Vrijheid en gelijkheid  

Leerlingen reflecteren op het functioneren van de democratische rechtsstaat en de betekenis 

daarvan in het leven van burgers; en oriënteren zich op basiswaarden en spanning 

daartussen. 

 

Leerlingen leren: 

• het belang van regels in de klas en op school om te kunnen samenwerken; 

• over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit als grondslag van de 

• democratische rechtsstaat en de mogelijke spanningen daartussen; 

• over de wording, werking, waardering en begrenzing van grondrechten en 

mensenrechten, en hun status in internationale verdragen; 

• over rechtspraak als waarborg voor grondrechten en veiligheid; 

• over mogelijke dilemma's bij het waarborgen van en het respect voor 

• mensenrechten en manieren om over die dilemma's een eigen positie in te nemen; 

• in welke mate zij rechten hebben en vrijheid in het maken van keuzes, in het licht 

• van de plichten en dilemma's die bij het leven horen; 

• in hoeverre de basiswaarden tot uitdrukking komen in de school en in het 

samenleven; 

• hoe zij op kunnen komen voor de rechten en belangen van zichzelf en van anderen. 
 

 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Euritmie 

• Leerlingenraad/klassevertegenwoordigersverkiezingen 

• Introductieweek met intensieve groepsvorming 

• Klas 1: kunstlessen drama 

• Klas 3: periode revolutie 

• Klas 4: periode mens en maatschappij 

• Klas 4: maatschappelijke stage 

• Klas 5: periode rechtstaat en burgerschapsvorming 

 

 



 
 

2 Macht en inspraak  

Leerlingen ontwikkelen inzicht in de werking en waardering van de staatsinrichting van 

Nederland en Europa en analyseren maatschappelijke vraagstukken waarin 

machtsverhoudingen en besluitvorming een rol spelen. 

 

Leerlingen leren: 

• over staatsvormen zoals monarchie, republiek, aristocratie, dictatuur en totalitaire 

systemen; 

• over de wording, werking en waardering van de staatsinrichting van Nederland en 

Europa en het belang van de scheiding der machten; 

• over historische contexten die van belang zijn voor het ontstaan van en de waardering 

voor de democratische rechtsstaat en de mensenrechten in Nederland en Europa 

zoals de Opstand, de Franse en Bataafse Revolutie, ideologieën en totalitaire 

systemen, genocides en onafhankelijkheidsoorlogen. 

• over de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden van internationale samenwerking 

binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties; 

• manieren waarop ze besluitvormingsprocessen kunnen organiseren; 

• manieren om op school of in de eigen omgeving macht te onderzoeken, te 

• organiseren en uit te oefenen; over manieren waarop andere groepen in het land 

macht organiseren; 

• verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit te onderzoeken en 

vergelijken; 

• manieren om de rol van macht in actuele maatschappelijke vraagstukken te 

onderzoeken, alsmede de mogelijkheden die zijzelf en anderen hebben om daar 

invloed op uit te oefenen. 
  

 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Klas 1: periode Renaissance en vaderlandse geschiedenis 

• Klas 1: periode Europese volken en culturen 

• Klas 3: periode 20e eeuw geschiedenis met daarin WOII 

• Klas 4: periode politieke besluitvorming en burgerschapsvorming 

• Klas 4: periode sociaal en culturele verschillen 

• Klas 5: periode totalitaire staten en systemen 



 

 

3 Democratische cultuur  

Leerlingen leren hun mening onderbouwd te uiten en anderen in discussie, debat of dialoog 

te overtuigen. En hoe verschillen van inzicht, waarden, overtuigingen, belangen en emoties 

niet altijd overbrugd worden. 
 

Leerlingen leren: 

• standpunten onderbouwd te uiten, ook als dit een minderheidsstandpunt is, en 

anderen daar in discussie, debat of dialoog van proberen te overtuigen; de mening van 

anderen in eigen woorden samen te vatten, te beoordelen en er met inhoudelijke 

argumenten op te reageren; 

• hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten; 

• manieren om de deelname van alle participanten aan dialoog, debat en discussie te 

bevorderen en te bewaken en ook minderheidstandpunten actief te onderzoeken; 

• over verschillen van inzicht, en de waarden, overtuigingen, belangen en emoties die 

daarmee gemoeid zijn; dat die verschillen van inzicht niet altijd overbrugd kunnen of 

hoeven worden; 

• conflicten in de klas en op school op een vreedzame manier op te lossen maar ook te 

accepteren dat conflicten kunnen blijven bestaan; 

• spanningen en conflicten wereldwijd te onderzoeken in termen van verschillen van 

waarden, inzicht en belang; 

• kwesties van (on)macht, (on)recht, (on)vrijheid of (on)gelijkheid in de wereld te 

onderzoeken, alsmede de mogelijkheden die de overheid en de leerling zelf hebben 

om in zulke kwesties te handelen; 

• op welke manieren zij deel kunnen nemen aan het maatschappelijk debat en invloed 

kunnen uitoefenen op besluitvormingsprocessen; de ruimte die zij hebben om dit te 

doen te bevragen en zo mogelijk en zo nodig te gebruiken. 
  

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Klas 1: periode vaderlandse geschiedenis/Verlichting: Maarten Luther 

• Klas 2: periode burgerschapsvorming 

• Klas 4: vaklessen Nederlands argumenteren, respect hebben voor elkaars 

standpunten en inzicht, zicht krijgen op diversiteit van meningen in de samenleving 

• Klas 4: periode sociaal en culturele verschillen (mens en maatschappij) 

• Klas 5: periode Nederlands discussie en debat, ook in de vaklessen 

• Klas 5: periode mens en maatschappij totalitaire systemen 

 



 

 

4 Identiteit  

Leerlingen verkennen hun ambities en toekomstverwachtingen. Ze onderzoeken met welke 

groep(en) ze zich verbonden voelen en waarom. Ze leren over spanningen tussen 

identiteitsaspecten. 

 

Leerlingen leren: 

• de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en bewust te bewaken (emotioneel, 

fysiek, seksueel); 

• te begrijpen dat en hoe dat wat ze denken, doen en willen verband houdt met de 

veranderingen die ze in de puberteit doormaken;  

• te onderzoeken wat hun ambities en hun toekomstverwachtingen zijn, hun talenten 

en ontwikkelmogelijkheden; hoe ze die gericht kunnen inzetten bij het maken van een 

keuze voor een sector, profiel en/of vakkenpakket;  

• uit te drukken en te onderzoeken met welke groep(en) in cultuur en samenleving ze 

• zich verbonden voelen en wat dat voor henzelf betekent; 

• uit te drukken wat eigen idealen, overtuigingen, oordelen en vooroordelen zijn;  

• te reflecteren op de mate waarin hun persoonlijke identiteit mede gevormd is en 

wordt door leeftijdgenoten, groepsidentiteiten, tradities en/in socialisatie-processen, 

hun eigen mogelijkheden en beperkingen, en hoe dat alles hen dat helpt of hindert om 

rollen of identiteitsposities te exploreren;  

• relaties te leggen tussen verschillende aspecten die hun identiteit mede vormgeven en 

mogelijk met elkaar op gespannen voet staan: gender, levensbeschouwing, religie, 

cultuur, sociaaleconomische achtergrond, politieke en seksuele oriëntatie; regionale 

en/of nationale identiteit(en) en/in Europa;  

• te reflecteren op hoe schoonheidsidealen, gender, sekse en seksualiteit, etniciteit en 

(on)gelijkheid in de maatschappij gerepresenteerd worden en hoe zij zich daar bewust 

toe willen verhouden. 

 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Klas 1: periode persoonlijke verzorging en sexualiteit 

• Klas 1: periode Renaissance met kruistochten en islam 

• Klas 1: periode kennis van volkeren 

• Klas 2: kunstlessen toneel 

• Klas 3: periode kunstgeschiedenis 

• Klas 4: maatschappelijke stage 

• Klas 5: Nederlands, discussie en debat 

• Klas 5: periode parsival 
  



 

 

5 Diversiteit  

Leerlingen verkennen de diverse samenleving in Nederland in de context van een 

globaliserende wereld; met aandacht voor levensbeschouwelijke stromingen, waarden en 

overtuigingen. 

 

Leerlingen leren: 

• over het ontstaan van een diverse samenleving in Nederland in de context van een 

globaliserende wereld; 

• over aspecten van de emancipatie van verschillende groepen mensen door de 

geschiedenis heen; 

• hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland en de 

wereld; 

• rekening te houden de grenzen van anderen en die op basis van gemaakte afspraken 

actief te helpen bewaken;  

• zich binnen hun mogelijkheden in de beleving en het perspectief van de ander te 

verplaatsen; 

• rekening te houden met het welbevinden van anderen en hun overwegingen en 

• gedrag, inclusief hun taaluitingen, gericht aan sociale situaties aan te passen; 

• te herkennen waar beperkingen liggen in de communicatie met anderen en te zoeken 

• naar mogelijkheden om daarop te handelen; 

• overeenkomsten en verschillen in waarden en overtuigingen te herkennen, te 

• bespreken en te wegen; verschillen van inzicht te onderzoeken als verschillende 

claims op waarheid en deze zo nodig naast elkaar kunnen laten bestaan; 

• rekening te houden met de idealen en toekomstverwachtingen van anderen. 

• hoe groepsgedrag en (sociale) media de houdingen en het gedrag van peers en 

groepen in de publieke ruimte mede kunnen verklaren. 

 

 

Het Mercurius College streeft actief naar grote diversiteit in leerlingen en docenten. Zo zullen 

we actief werven bij groepen met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Daarnaast komt dit ook aan bod in: 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Vieren van de jaarfeesten met aandacht naar feesten van de belangrijkste 

godsdiensten 

• GSA (Gender & Sexuality Alliance) faciliteren 

• Klas 1: periode kennis van volkeren 

• Klas 4: periode mens en maatschappij: Sociaal en culturele verschillen 

• Klas 4: maatschappelijke stage 

• Klas 4: CKV burgerlijke en kerkelijke cultuur 



 

• Klas 5: periode Nederlands discussie en debat 



 

 
6 Solidariteit  

Leerlingen krijgen inzicht in vraagstukken rond in- en uitsluiting, rechtvaardigheid en 

solidariteit en hoe daarop te handelen. Ze kennen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de 

grondwet en passen het toe. 

 

Leerlingen leren: 

• vraagstukken rond discriminatie, inclusie, rechtvaardigheid en solidariteit in Nederland 

en landen daarbuiten te onderzoeken; de ruimte die er is om daar verandering in te 

brengen te onderzoeken en zo mogelijk te gebruiken; 

• in te zien dat mensen verschillende belangen, overwegingen en overtuigingen hebben, 

en dat dit spanningen op kan leveren; 

• het eigen handelen en dat van anderen af te wegen tegen noties van solidariteit en 

rechtvaardigheid; 

• manieren om opvattingen te verwoorden, ook als dit een minderheidstandpunt is; 

respectvol en empathisch om te gaan met opvattingen van anderen, ook als dat 

minderheidsstandpunten zijn; 

• ethische dimensies van vraagstukken rond solidariteit en rechtvaardigheid in 

Nederland en elders te herkennen, te onderzoeken en af te wegen; 

• na te denken over de rollen en middelen die overheid, middenveld, bedrijfsleven, 

burgers en andere organisaties in Nederland en Europa (kunnen) hebben bij het 

bevorderen van solidariteit. 
  

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Klas 2: periode burgerschapsvorming 

• Klas 2: periode aardrijkskunde: kennis van volkeren, ik en de wereld 

• Klas 2: periode economie productie, consumptie en inkomen 

• Klas 4: maatschappelijke stage 

• Klas 5: periode Nederlands discussie en debat 

• Klas 5: periode aardrijkskunde ontwikkelingproblematiek en milieu 

• Inzamelingsacties 



 

 

7 Digitaal samenleven  

Leerlingen ontwikkelen inzicht in het eigen mediagebruik en dat van de ander. Ze leren hoe 

media invloed hebben op het sociale en politieke leven. Ze onderzoeken de betrouwbaarheid 

van bronnen. 
 

Leerlingen leren: 

• over het gebruik en de functies van media in het politieke domein, vroeger en nu, 

inclusief de rol en de werking van propaganda; 

• hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te worden van de gevolgen en 

de ethische aspecten hiervan en leren hierover een gesprek te voeren; 

• dat verschillende vormen van media(boodschappen) invloed kunnen hebben op hun 

eigen gedrag, imago en identiteit, op die van anderen en op de kijk die mensen op de 

wereld hebben;  

• de invloed van wereldwijd publiceren en de consequenties daarvan te onderzoeken; 

• de betrouwbaarheid van (media) bronnen te onderzoeken en het effect van het 

gebruik van betrouwbare versus niet-betrouwbare informatie te analyseren; 

• de eigen privacy en veiligheid en die van anderen te bewaken en te respecteren; 

• over relaties tussen media, identiteit, privacy en macht en hoe anonimiteit hierbij een 

rol speelt. 
  

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Periodeonderwijs in zijn algemeenheid, zoeken van de juiste bronnen. 

• Klas 2: vakles Nederlands betrouwbaarheid massamedia 

• Klas 5: periode massacultuur en media 

• Profielwerkstuk 



 

 

8 Duurzaamheid  

Leerlingen leren over de spanningen tussen de waarden en belangen die verbonden zijn met 

People Planet Prosperity en die invloed hebben op de leefomgeving en daarbij kritisch te zijn 

op eigen keuzes. 
 

Leerlingen leren: 

• het concept duurzaamheid te onderzoeken en de verschijnselen en processen die 

invloed hebben op duurzaamheid en duurzame keuzes te herkennen, te beschrijven 

en in relatie tot elkaar te verklaren; 

• over de sustainable development goals (SDG) en andere duurzaamheidsdoelstellingen 

en de ambities van een groot aantal regeringen die zich hieraan gecommitteerd 

hebben; 

• de betekenis van de begrippen People, Planet, Prosperity aan de hand van 

voorbeelden te herkennen, te beschrijven en te onderzoeken; 

• over spanningen die er zijn tussen de waarden en belangen achter People, Planet en 

Prosperity, en over de invloed daarvan op de leefomgeving dichtbij en veraf, nu en 

later; 

• kritisch na te denken over en te reflecteren op het effect van hun gedrag en op de 

leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later, en hier bewuste keuzes in te maken; 

• na te denken over de mate waarin verschillende collectieven keuzes hebben in vragen 

rond duurzaamheid 

• over verschillende manieren en schaalniveaus waarop individuen en organisaties 

invloed uitoefenen op duurzaamheid (politiek, economisch en sociaal-cultureel). 

• na te denken over haalbare duurzame oplossingen voor vraagstukken en het 

draagvlak daarvoor op verschillende schaalniveaus, eventueel met gebruikmaking van 

de sustainable development goals of andere duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Duurzaamheid in zijn algemeenheid: vegetarische kantine, duurzaam schoolgebouw 

en goederen en dit uitdragen aan de leerlingen 

• Klas 2: periode economie: productie, consumptie en inkomen 

• Klas 3: periode warmte, energie en magnetisme 

• Klas 3: periode bedrijfseconomie: circulaire economie 

• Klas 4: periode aardrijkskunde, weer en klimaat 

• Klas 5: periode economie ontwikkelingsproblematiek en milieu 

• Klas 6: ontwerp je eigen huis/architectuur 

 
  



 

 

9 Globalisering  

Leerlingen ontwikkelen inzicht in de verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van landen 

en gebieden, migratie en verdelingsvraagstukken; de rol van de EU en VN en hun 

eigenmogelijk invloed. 

 

Leerlingen leren: 

• over het Nederlands lidmaatschap van de EU, de VN en de medewerking aan 

verschillende 

• vrijhandelsverdragen, en wat dit betekent voor de economie en voor politieke 

besluitvorming; 

• Over enkele historische achtergronden van het proces van globalisering: kolonialisme, 

industriële revolutie, imperialisme, dekolonisatie en arbeidsmigratie;  

• over de economische, culturele, politieke en ecologische oorzaken en gevolgen van 

het huidige 

• proces van globalisering;  

• over de rol en invloed van internationaal opererende ondernemingen en NGO’s in 

verhouding tot nationale en internationale wetgeving en de effectuering daarvan; 

• over sociale en economische effecten van globalisering - of de angst daarvoor; 

• vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken hoe mensen uit alle delen van de 

wereld met elkaar verbonden zijn: productie, consumptie, dienstverlening; cultuur en 

media; politiek, technologie, ecologie en risico’s; 

• over migratiebewegingen wereldwijd en hoe deze bijdragen aan wederzijdse 

beïnvloeding en afhankelijkheid; een mening te vormen over de invloed van migratie 

op cultuur en samenleven in Nederland en in Europa;  

• na te denken over manieren waarop zij invloed kunnen uitoefenen op problemen en 

structuren die groter zijn dan alleen Nederland en deze waar mogelijk en wenselijk te 

gebruiken. 

 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Klas 1: periode geschiedenis ontdekkingreizen 

• Klas 1: periode europese landen en volkeren 

• Klas 3: winkelstage 

• Klas 4: periode economie: Nederlandse economie en ondernemerschap 

• Klas 5: periode economie globalisering 

 

 



 

 

10 Technologisch burgerschap  

Leerlingen leren vraagstukken rond technologie te analyseren en er een mening over vormen. 

Ze zijn zich bewust van de invloed van technologische ontwikkelingen op het leven, politiek 

en samenleving. 

 

Leerlingen leren: 

• vraagstukken die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen te analyseren, 

te vergelijken en zich er een mening over vormen; 

• invloed van technologische ontwikkelingen op politiek en samenleving te herkennen; 

• over (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in de 

samenleving; na te denken over de gevolgen daarvan voor je eigen gedrag en keuzes; 

• ethische dimensies van technologische ontwikkelingen te onderzoeken en daarover in 

dialoog te gaan; 

• de gevolgen van ongelijke toegang tot informatie, kennis en technologie en van 

• gebrekkige technologische vaardigheden voor mensen en samenlevingen te 

onderzoeken; 

• in welke situaties er wel of niet een keuze is in het gebruiken van technologie om 

volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen; 

• manieren waarop zij invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming rondom 

• technologische ontwikkelingen.  
 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Klas 2: periode geschiedenis Industriële revolutie 

• Klas 5: periode massacultuur en media 

 

 



 

 

11 Denk- en handelswijzen  

Leerlingen leren kritisch denken, ethisch redeneren, communiceren en ontwikkelen 

empathische vermogens. Deze denk- en handelwijzen worden toegepast in samenhang de 

inhouden van de overige bouwstenen. 

Leerlingen leren 

• deel te nemen aan veelvoorkomende communicatieve situaties zoals dialoog, debat en 

discussie; hoe zij anderen kunnen proberen te overtuigen, maar ook hoe ze de 

gelijkwaardige deelname van anderen aan de situatie kunnen bewaken en bevorderen. 

• conflictsituaties in het klein en het groot te onderzoeken in termen van verschil van 

inzicht of belang; hoe ze zulke verschillen van inzicht en belang bespreekbaar kunnen 

maken en zo mogelijk kunnen overbruggen; verkennen of sommige verschillen van 

inzicht inderdaad zo fundamenteel zijn dat ze niet kunnen worden opgelost. 

• voor zichzelf en samen doelen te stellen met betrekking tot sociale en 

maatschappelijke vraagstukken en daarop te handelen. de ruimte die er is om zelf 

invloed uit te oefenen te gebruiken, te bevragen dan wel te analyseren in termen van 

verschil in invloed en macht 

• eenvoudige onderzoeksvragen te formuleren en een onderzoeks- of ontwerpplan op 

te stellen voor vak- of leergebiedspecifieke probleemstellingen in een 

maatschappelijke context en/of met een ethische lading; manieren om de eigen 

overtuigingen in aanzet te toetsen op herkomst en houdbaarheid. 

• manieren om bronnen kritisch te onderzoeken; hun mening, overtuiging of claim op 

waarheid te rechtvaardigen en op grond daarvan zo nodig hun overtuigingen bij te 

stellen. 

• zich in de situatie en de beleving van een ander te verplaatsen en daar in hun 

overwegingen en gedrag, inclusief taaluitingen, bewust rekening mee houden. 

• het perspectief van mensen met andere overtuigingen, mogelijkheden en effectieve 

rechten te herkennen en te beschrijven; het gedrag van anderen te herleiden tot hun 

persoonlijke normen, groepsnormen of situaties en kunnen dat ook toelichten. 

• ethische dimensies in vraagstukken te herkennen en te analyseren; de consequenties 

van keuzes te onderzoeken en te beredeneren en hun handelen of overtuigingen daar 

zo mogelijk op af te stemmen. 

• om te gaan met verschillende belangen en overtuigingen die mensen kunnen hebben, 

waaronder ook overtuigingen die van de mening van een groep of van de algemene 

norm afwijken; een en ander af te wegen tegen de eigen waarden en algemeen 

geldende principes. 

 

Wanneer wordt dit gegeven 

• Mentorlessen/vensteruur/maatschappijleer 

• Vaklessen Nederlands 



 
• Klas 4: periode sociale en culturele verschillen 

• Klas 5: periode Nederlands discussie en debat 

• Klas 6: periode filosofie 

• Profielwerkstuk 

 

 
 



Schoolondersteuningsprofiel Mercurius College 

Schoolondersteuningsplan Mercurius College 

Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit drie delen: 

Deel 1 Algemeen  

In dit deel staan de contactgegevens van de school en kengetallen van de leerlingenpopulatie. 

De kengetallen geven een beeld van de omvang van de school en de ervaring die het team 

heeft met het begeleiden van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.  

Deel 2 Basisondersteuning 

De basisondersteuning beschrijft het niveau van ondersteuning dat van alle scholen uit het 

samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de 

basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband vastgesteld. In dit deel 

wordt duidelijk waar de school staat en waar ontwikkelpunten liggen met betrekking tot de 

basisondersteuning.  

Deel 3 Extra ondersteuning  

De extra ondersteuning beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de 

afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt 

omschreven in termen van arrangementen en wordt al dan niet aangeboden in samenwerking 

met externe partners.   

Onze visie op ondersteuning 

Het Mercurius College stelt de ontwikkeling van de gehele mens centraal. Dus niet alleen 

ontwikkeling op cognitief gebied, ook het voelen en het willen spelen een belangrijke rol in 

het onderwijsaanbod. Daarbij bieden we lesstof aan dat aansluit bij de leeftijd van de leerling. 

Het Mercurius College stelt zich tot doel dat elke leerling de mogelijkheid krijgt zich optimaal 

te ontwikkelen en zich kan thuis voelen. 

De grondslag van de leerlingenondersteuning op het Mercurius College gaat dan ook uit van 

geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat houdt in dat tegemoetkomen aan de vragen van iedere 

leerling een integraal onderdeel is van het dagelijks werk van alle leerkrachten, mentoren en 

andere medewerkers van het Mercurius College.   

Vanuit deze visie heeft goede ondersteuning onder andere de volgende kenmerken:   

• Het ondersteuningsteam is laagdrempelig en toegankelijk voor ouders, leerkrachten

en externe hulpverleners;

• Het ondersteuningsteam is gericht op het vroegtijdig signaleren;
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• Het ondersteuningsteam beschikt over kennis en kunde aangaande leer- en 

ontwikkelingsproblematiek. 

 

Onze visie op passend onderwijs is gerelateerd aan onze visie op onderwijs. Wij hebben veel 

aandacht voor het welzijn en de ondersteuning van iedere leerling.  

In elke jaarlaag zijn er mentoruren en neemt de mentor een belangrijke rol in bij de 

begeleiding van onze leerlingen. Deze mentor gaat zo lang mogelijk met de klas mee, geeft 

naast mentorlessen ook periodelessen waardoor er wekelijks veel contacturen zijn. Daarnaast 

is er voldoende ruimte voor individuele – en oudergesprekken waarin we de ontwikkeling van 

de leerling met elkaar kunnen volgen.  Vanaf de 3e klas werkt het Mercurius College met 

nestors die de ontwikkeling en voortgang van school monitort en coacht. Er worden een 

aantal keer per jaar groei(mentor ouders leerling) gesprekken gevoerd over de ontwikkeling 

van de leerling. De mentor/nestor speelt in alle jaargangen een centrale rol. Daarnaast zal het 

Mercurius College bij de start van het Mercurius College een ondersteuningsteam inrichten 

waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (orthopedagoog, 

schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, remedial teaching, begeleider passend 

onderwijs, dyslexiecoach, leerlingbegeleiders, leerplichtambtenaar, deskundige op het gebied 

van hoogbegaafdheid). Alle vorderingen (o.a. resultaten) worden vastgelegd in het 

leerlingvolgsysteem dat toegankelijk is voor ouders en leerlingen. Binnen de verschillende 

teams komt de aandacht voor leerlingen ook naar voren in de uitgebreide 

kinderbesprekingen. Ook is er aandacht voor grotere thema's, 

bijvoorbeeld: relaties en seksualiteit, verslaving, somberheid en depressie bij jongeren.  
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1. Algemeen 

In dit deel staan de contactgegevens van de school en kengetallen van de leerlingenpopulatie. 

De kengetallen geven een beeld van de omvang van de school en de ervaring die het team 

heeft met het begeleiden van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze gegevens 

zullen we toevoegen zodra deze bekend zijn.  

 

 

Deze specialisten zijn voor 

onze leerlingen beschikbaar: 

• Op school 

• Dyslexiespecialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Remedial teacher 

• Orthopedagoog 

• Coordinator Passend Onderwijs 

 

• Via samenwerkingsverband, bestuur 

of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Ondersteuningsadviseur / 

gedragswetenschapper 

•  

 

De taak om ouders te betrekken 

bij ondersteuning ligt bij: 

• Leerkracht / mentor/ nestor 

• Coordinator Passend Onderwijs 

• Directie, team- of afdelingsleider 

• Gedragsspecialist / orthopedagoog 

• Remedial teacher 

• Deskundige van het samenwerkingsverband 

SWV Delflanden 

• Jeugdhulpprofessional/schoolmaatschappeli

jk werk 

 Dit onderwijsaanbod is bij 

ons geïntegreerd 

aanwezig Op school 

• Aanbod dyslexie/dyscalculie 

• Aanbod meer- en 

hoogbegaafden 

 

 

• Via samenwerkings-

verband, bestuur of 

derden 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod motorische/fysieke 

ontwikkeling 
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Het Mercurius College betrekt ouders actief bij de 

ontwikkeling van de leerling en bij het Mercurius College 

• Er is structureel contact met ouders over de leervorderingen van de leerling 

• Het Mercurius College neemt altijd contact op met de ouders ingeval van verzuim 

• Ouders krijgen inzicht in hoe de leerling zich ontwikkelt. In geval er zich leer- of 

gedragsproblemen voordoen, neemt het Mercurius College  altijd contact op met de 

ouders 

• Het Mercurius College betrekt ouders bij beslissingen over de ondersteuning van 

een leerling en/of de overdracht of doorverwijzing naar een andere school of een 

bovenschoolse voorziening 

• Het Mercurius College informeert ouders over relevante ontwikkelingen binnen het 

Mercurius College.  

• School betrekt ouders bij een besluit over afstroom en begeleidt de ouders bij de 

keuze van een vervolgopleiding. Doel is om school voor iedere leerling een passende 

plek te laten zijn. Voor de meeste leerlingen zal dat zijn zonder ondersteuning en als 

blijkt dat dat niet lukt, doen wij ons best om de leerling de ondersteuning te geven 

die nodig is om zijn schoolcarrière bij ons succesvol af te ronden. 

• Voor elk leerjaar zijn er een aantal gemeenschappelijke ouderavonden waarin er 

wordt kennis gemaakt met de betreffende vakleerkrachten, de ontwikkelingsfase van 

betreffende leeftijd, verschillende periodes en per klas de verschillende activiteiten 

zoals toneelstuk en kampen. 

• Voor de brugklassen worden er met de betreffende mentor 

kennismakingsgesprekken georganiseerd. 

• Mercurius College brengt regelmatig een nieuwsbulletin uit voor ouders met 

berichten over activiteiten en belangrijke zaken betreffende het Mercurius College. 

Dit bulletin is ook altijd op de website te vinden. 

Mercurius College voert het verzuimprotocol, zoals op de website beschreven, strikt uit. Het 

Mercurius College ziet ouders als onmisbare partners in de begeleiding en ontwikkeling van 

de leerling. Leerlingen ontwikkelen inzicht in de werking en waardering van de 

staatsinrichting van Nederland en Europa en analyseren maatschappelijke vraagstukken 

waarin machtsverhoudingen en besluitvorming een rol spelen. 

 

 

Het Mercurius College zet zich in om thuiszitten en 

schooluitval te voorkomen en terug te dringen  

• Het Mercurius College registreert verzuim en meldt ongeoorloofd verzuim volgens 

het verzuimprotocol van de gemeente waar de leerling woonachtig is 
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• Het Mercurius College spant zich in om onderwijs te blijven bieden als een leerling 

tijdelijk het Mercurius College niet kan bezoeken. 

• De taken en verantwoordelijkheden van het Mercurius College, Leerplicht en het 

samenwerkingsverband SWV VO Delflanden rond thuiszitters zijn helder beschreven 

• Leerlingen die niet in het Mercurius College kunnen blijven worden door het 

Mercurius College naar een andere reguliere school, het VSO of een bovenschoolse 

voorziening geleid  

• Het Mercurius College meldt alle thuiszitters bij het SWV VO Delflanden en stelt een 

plan van aanpak op, zo nodig met ketenpartners 

• Het Mercurius College streeft naar zo min mogelijk lesuitval en zoveel mogelijk 

aanwezigheid van de leerlingen door het sterk terugdringen van het ongeoorloofd 

verzuim, zoals beschreven zal worden in een verzuimprotocol.  

• In samenwerking met het Mercurius Collegeleiding en het zorgteam worden 

beslissingen genomen betreffende plaatsing op een bovenschoolse voorziening, altijd 

in overleg met de ouders. 

• Indien er sprake is van thuiszitten wordt er gestreefd om leerlingen toch aan het 

werk te houden en contact te houden. 
 

 

Het Mercurius College is ingericht op een adequate 

onderwijsondersteuning 

• Het Mercurius College heeft een ondersteuningsstructuur beschreven, waarvan in 

ieder geval een coordinator passend onderwijs, de mentor, een vertrouwenspersoon, 

een schoolmaatschappelijk werker, een gedragswetenschapper (vanuit het SWV) en 

een EHBO’er cq BHV-er deel van uitmaken. 

• Teams/leerkrachten bespreken de onderwijsresultaten 

• Teams/leerkrachten signaleren tijdig leer- opgroei- en opvoedproblemen 

• Het Mercurius College werkt handelingsgericht bij het begeleiden van leerlingen 

• Het Mercurius College kan, zo nodig met ondersteuning vanuit het SWV, de 

ondersteuningsvraag van een leerling in beeld brengen. 

• Het Mercurius College maakt afspraken over de verantwoordelijkheid van ouders, 

leerling en (externe) begeleiders bij ondersteuning. 

• Leerlingen worden op een planmatige wijze begeleid 

• Het Mercurius College beschikt over een crisisteam dat in bepaalde situaties kan 

optreden als eerste aanspreekpunt en de opdracht heeft conflicten in kaart te 

brengen en adequaat te handelen. 

• Leerkrachten en mentoren zijn de eerste aanspreekpunten voor ouders. Zij spelen 

een essentiële rol bij de begeleiding van de leerlingen in het onderwijsproces. 

• Tijdens de verschillende teamvergaderingen worden leerlingen en klassen besproken 

in aanwezigheid van de coördinator passend onderwijs. 
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• De coördinator passend onderwijs heeft regelmatig overleg met de scholleiding, 

daarnaast spreekt hij alle klassenmentoren over hun klas. 

• Regelmatig wordt er middels studiedagen en trainingen gewerkt een verbreden van 

de kennis van opvoedingsproblematiek en ter verdieping van de pedagogische 

achtergronden van het vrijeschoolonderwijs 
  

 

Het Mercurius College zorgt voor een veilig schoolklimaat 

 

• Het Mercurius College ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen en versterken van 

sociale vaardigheden 

• Het Mercurius College bereidt leerlingen die dat nodig hebben een sociale 

vaardigheidstraining aan 

• Het Mercurius College besteedt systematisch aandacht aan discriminatie en pesten 

van leerlingen en 

• medewerkers. 

• In de brugklassen wordt er aan het sociaal veilig klimaat gewerkt in de mentoruren 

en extra activiteiten. 

• Het Mercurius College zal over getrainde leerlingbegeleiders ( leerlingen uit hogere 

klassen) beschikken die bij onderlinge conflicten met leerlingen spreken en ze 

begeleiden. Deze worden aangestuurd door de coördinator passend onderwijs. 

• Indien nodig kan er via de zorg ook een SoVa training worden aangeboden, meestal 

niet in het Mercurius College en op individuele basis. 

Op school zijn er vertrouwenspersonen aanwezig voor leerlingen en medewerkers.  
 

 

Mercurius College werkt samen met kernpartners aan een 

effectieve ondersteuningsstructuur  

• De jeugdhulp is structureel onderdeel van de zorgstructuur op school via de vaste 

aanwezigheid van het Mercurius College maatschappelijk werkster in het Mercurius 

College, die door de gemeente wordt gefinancierd. Via deze functionaris kan er ook 

snel en effectief worden geschakeld naar meer gespecialiseerde vormen van 

jeugdhulp, bijvoorbeeld naar de expertise in de jeugdteams 

• Onderwijs en jeugdhulp werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen aan het 

integraal begeleiden van een leerling 
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• Er is op het Mercurius College gestructureerd overleg tussen school , 

schoolmaatschappelijk werk , de consulent van het SWV VO Delflanden, Leerplicht 

en Jeugd Gezondheidszorg sluiten hierbij op gezette tijden aan op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van het Mercurius College 

• De externe deskundigen vormen deel van het zorgteam, zoals de SMW-er en de 

consulente van het samenwerkingsverband.  

• Leerlingen en hun ouders die aangewezen zijn op specialistische hulp, worden door 

de coördinator passend onderwijs in contact gebracht met de desbetreffende 

instanties. 

• Er vindt structureel overleg plaats met genoemde ketenpartners  

• Voor leerlingen met extra ondersteuning wordt gewerkt met zgn. 

ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 

Het Mercurius College stelt jaarlijks de effectiviteit van de 

ondersteuning en begeleiding vast 

• Het Mercurius College heeft vastgelegd welke ondersteuning en begeleiding zij aan 

leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte heeft geboden. 

• Het Mercurius College evalueert jaarlijks met kernpartners de inzet en opbrengst van 

de ondersteuning en begeleiding 

• Het Mercurius College evalueert met leerling en ouders de inzet en opbrengst van 

ondersteuning en begeleiding aan de hand van het opgestelde plan 

• Het Mercurius College evalueert het schoolondersteuningsprofiel 

• Het Mercurius College heeft alles vastgelegd en in Magister (of een soortgelijk 

systeem met dezelfde functionaliteit) ondergebracht. 

• De evaluatie vindt plaats met de betreffende mentoren en teamleiders op 

vastgelegde momenten in het schooljaar. 

• De evaluatie over aanpak en maatregelen worden ook met de externen besproken 

en vastgelegd. 

Het Mercurius College evalueert jaarlijks met het Mercurius Collegeleiding het gehele 

ondersteuningsprofiel en het budget. 
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Extra ondersteuning op het Mercurius College 

 

Naast de basisondersteuning biedt onze school, net als alle andere scholen binnen het SWV 

VO Delflanden, specifieke ondersteuning voor leerlingen die een extra 

ondersteuningsbehoefte hebben op bepaalde gebieden.  

Hieronder staat beschreven op welke gebieden en deelterreinen het Mercurius College 

ernaar streeft extra ondersteuning te kunnen bieden, of het een matige of ernstige 

ondersteuningsbehoefte betreft en hoe we dit vormgeven: 

 

Gebied Deelterreinen Vormgeving Matig Ernstig 

Cognitieve 

ontwikkeling: 

Disharmonisch 

intelligentie profiel 

Er wordt gewerkt met 

individueel 

handelingsplan i.o. met 

remedial teacher en 

mentor 

              

X 

 

 
Geheugenproblemen Indien nodig wordt er een 

individueel 

handelingsplan opgesteld, 

en hulp van de remedial 

teacher. 

                

X 

 

Leren: Plannen en organisatie Mentor en/of indien 

nodig extra begeleiding 

van de remedial teacher 

X 
 

 
Inhalen leerachterstanden Remedial teacher, mentor 

stellen evt. achterstanden 

en oorzaak vast en maken 

handelingsplan 

X X 

 
Dyslexie Remedial teacher biedt 

hulp en instructie bij het 

werken met Kurzweil wat 

het Mercurius College tot 

haar beschikking heeft en 

geeft ondersteuning in 

groepjes of individueel. 

Het Mercurius College 

gaat werken met een 

dyslexieprotocol 

X 
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Gebied Deelterreinen Vormgeving Matig Ernstig  
Dyscalculie Remedial teacher biedt 

ondersteuning , ook in 

overleg met de wiskunde 

leerkracht. Het Mercurius 

College gaat werken met 

een dyscalculieprotocol. 

X 
 

 
Motivatie/concentratie/ 

planning 

Het Mercurius College 

verzorgt 

huiswerkondersteuning in 

school 

X 
 

Gedrag : Agressie/boosheid Er wordt hulp geboden 

door mentoren, 

leerlingbegeleiders en 

indien nodig door 

schoolmaatschappelijk 

werk 

X 
 

 
Stil/ eenzaam Idem X 

 

 
Druk gedrag/ afhankelijk 

van medicatie 

Idem X 
 

 
Omgaan met autoriteit idem X 

 

 
Verzuim/spijbelen Het Mercurius College 

gaat werken met een 

verzuimprotocol. Verzuim 

wordt gezien als signaal 

en indien nodig biedt 

coördinator passend 

onderwijs of andere 

instanties zoals leerplicht 

en/of JGZ hulp 

X 
 

 
Plaatsing bovenschoolse 

voorziening 

Indien nodig wordt door 

coördinator passend 

onderwijs er in hecht 

overleg met ouders dit 

tijdelijke hulptraject 

ingezet. 

X 
 

  



 

Schoolondersteuningsprofiel Mercurius College 

Gebied Deelterreinen Vormgeving Matig Ernstig 

Sociaal- 

emotionele 

ontwikkeling: 

Faalangst School organiseert bv 

examentraining door 

externen. Ook wordt er 

hulp geboden door 

mentors/nestors. 

X 
 

 
Pestproblematiek Het Mercurius College wil 

gaan werken met de No-

Blame methode en 

daartoe meerdere 

leerkrachten opleiden. 

Daarnaast wil het 

Mercurius College gaan 

werken met 

leerlingbemiddelaars: 

bemiddelaars die conflict 

begeleiding doen met 

leerlingen. We leiden 

daarnaast 2 “anti-pest 

coördinatoren” op  

X 
 

 
Autistische 

spectrumstoornis 

Indien nodig wordt er met 

de coördinator passend 

onderwijs een OPP 

opgesteld en ambulante 

begeleiding 

georganiseerd. Ook 

worden alle betreffende 

leraren ingelicht en 

geadviseerd. 

X 
 

Lichamelijke 

situatie: 

Ernstige ziekte Bij verzuim door ernstige 

ziekte wordt er ambulante 

begeleiding ingezet 

X X 

 
Drugsgebruik/verslavingen Er wordt hulp geboden 

door docenten/mentoren 

en coördinator passend 

onderwijs. Ook kunnen bv 

Jeugdformaat(SMW en 

O-J) worden ingezet. 

X 
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Grenzen aan de ondersteuning op het Mercurius College 

Helaas zijn er grenzen aan de ondersteuning die onze school kan bieden. Leerlingen die zeer 

gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben kunnen wij geen passende onderwijsplaats 

bieden. Deze leerlingen worden door ons doorverwezen naar een van de VSO-scholen in ons 

samenwerkingsverband, waar de expertise en de omstandigheden aanwezig zijn om aan de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen. 

Het betekent dat wij leerlingen met de onderstaande problematiek niet kunnen begeleiden: 

 

Gebied Beperking 

Cognitieve ontwikkeling Leerlingen met een (zeer) ernstig disharmonisch 

intelligentieprofiel 

Leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking 

Leerlingen met (zeer) ernstige geheugenproblemen 

Leren Leerlingen met (zeer) ernstige leerachterstanden 

Leerlingen met leerachterstanden omdat ze nieuw in 

Nederland zijn (ISK-leerlingen) 

Gedrag Leerlingen die geen grenzen kennen 

Leerlingen die geen autoriteit erkennen 

Leerlingen die de veiligheid aantasten 

Leerlingen die zeer ernstig storend gedrag in het 

onderwijsleerproces vertonen 

Leerlingen die zeer ernstige spijbelproblematiek hebben, 

weigeren om naar school te gaan 

Leerlingen met een combinatie van leer- en gedragsproblemen 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

Leerlingen die geen contact kunnen leggen 

Leerlingen die ernstig autistisch zijn 

Leerlingen die zich ernstig agressief gedragen t.o.v. docenten 

of medeleerlingen 

Leerlingen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen 

Leerlingen met een ernstige verslavingsproblematiek 

Lichamelijke situatie Leerlingen die doof zijn 

Leerlingen die blind zijn 

Leerlingen die niet in staat zijn tot eigen lichamelijke verzorging 

Leerlingen die volledig rolstoelafhankelijk zijn onder 

voorbehoud (afhankelijk van het toegewezen gebouw) 
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Verdeling van de extra ondersteuning in het regulier onderwijs 

per directiekring 

Havo/vwo/gymnasium 

Net  als elke andere school voor havo - atheneum - gymnasium heeft onze school in principe 

de bereidheid elke leerling met een extra ondersteuningsvraag, die de capaciteiten heeft om 

op het niveau van havo - atheneum - gymnasium te kunnen functioneren, op te vangen en te 

begeleiden. Voor elke leerling, als hierboven omschreven, zal het Mercurius College in 

overleg met ouders bepalen wat aan extra ondersteuning  nodig is, op basis van een gedegen 

(voor)onderzoek. 

Deze extra ondersteuning kan op de volgende terreinen liggen: 

• Cognitieve ontwikkeling 

• Leren 

• Gedrag 

• Sociaal emotionele ontwikkeling 

• Lichamelijke situatie 

Het Mercurius College bepaalt uiteindelijk of die specifieke ondersteuning die de leerling 

nodig heeft ook daadwerkelijk geboden kan worden. Daarbij kunnen verschillende 

overwegingen een rol spelen.  Op basis daarvan wordt bepaald of een leerling toegelaten 

wordt. 

Het Mercurius College werkt binnen het samenwerkingsverband nauw samen met de andere 

scholen voor havo - atheneum - gymnasium. Het kan voorkomen dat een leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft, op een andere school voor havo - atheneum - gymnasium 

geplaatst moet worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als op de eigen school de 

expertise in onvoldoende mate aanwezig is of dat het schoolgebouw niet aan de specifieke 

eisen voldoet die het gevolg zijn van de extra ondersteuning. 

Zo zorgen we er samen met de andere scholen voor havo - atheneum - gymnasium voor dat 

er voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend aanbod is. 

 

Mavo/havo/vwo 

Naast de basisondersteuning biedt onze school, net als alle andere scholen binnen het SWV 

Vo Delflanden, specifieke ondersteuning voor leerlingen die een extra 

ondersteuningsbehoefte hebben op bepaalde gebieden. Hieronder staat beschreven op 

welke gebieden en deelterreinen wij extra ondersteuning kunnen bieden. Deze vorm van 

extra ondersteuning is bedoeld voor de leerling die qua leren op het niveau van 

MAVO/HAVO/VWO kan functioneren op de volgende terreinen: 

• Cognitieve ontwikkeling 

• Leren 

• Gedrag 

• Sociaal emotionele ontwikkeling 
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• Lichamelijke situatie 

 

De manier waarop dit plaatsvindt kan per middelbare school verschillen. Echter, de omvang 

van de extra ondersteuning is op alle scholen begrensd. De maatstaf is het behoud van de 

balans in een klas en de kwaliteit van de extra ondersteuning aan de betreffende leerling(en). 

De richtlijn daarbij is een maximum van 2 leerlingen per klas. In samenspraak met het SWV 

wordt er in ieder geval voor gezorgd dat er voor elke leerling met een extra 

ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek is. 
 



1 

Aanvulling op deugdelijkheidseis 6: 

Scheiding tussen de functies van 

bestuur en het toezicht daarop 

(Vormgeving van de bestuursstructuur) 

Wanneer de minister toestemming geeft voor de oprichting van het Mercurius 

College, zal een voltallige raad van toezicht worden samengesteld. In 

overeenstemming met artikel 11 lid 1 van de statuten, zal dit uiterlijk het geval 

zijn bij de aanvang van het eerste schooljaar van het Mercurius college. De 

raad van toezicht zal bestaan uit minimaal 5 leden, waarvan ten minste één 

voorgedragen door de toekomstige ouders en één voorgedragen door de 

toekomstige medewerkers van het Mercurius college die op dat moment in 

beeld zijn. In artikel 11 lid 9 sub b. van de statuten is vastgelegd dat de leden 

van de raad van toezicht niet in dienst van de stichting mogen zijn of 

regelmatig betaalde diensten voor de stichting uitvoeren. De leden van de raad 

van toezicht zullen dus niet toekomstige betaalde medewerkers van de 

stichting zijn.  

Voor het aanstellen van leden van de raad van toezicht zal een profiel- en 

sollicitatiecommissie worden samengesteld. De voorzitter van de raad van 

toezicht zal deze commissie voorzitten. De leden van de profiel- en 

sollicitatiecommissie zullen worden aangesteld door de voorzitter van de raad 

van toezicht, in goed overleg met de initiatiefgroep voor de oprichting van het 

Mercurius College. Er zullen ten minste drie mensen in de profiel- en 

sollicitatiecommissie zitting hebben.  

Voor de aanvang van het eerste schooljaar zal een profiel worden opgesteld 

voor de te werven leden van de raad van toezicht. Het profiel zal in 

overeenstemming zijn met artikel 11 lid 9. Het profiel voor de leden van de 

raad van toezicht zal worden opgesteld door de voorzitter van de raad van 

toezicht. De voorzitter zal daarbij degenen die actief betrokken zijn bij de 

oprichting van het Mercurius College raadplegen, de ouders van de 

toekomstige leerlingen en de toekomstige medewerkers die op dat moment in 

beeld zijn. Aan hen zal ook gevraagd worden om een lid van de raad van 

toezicht voor te dragen. Het profiel en de vacatures voor de leden van de raad 

van toezicht zal openbaar gemaakt worden via de website van het Mercurius 
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College en het zal worden toegestuurd aan degenen die actief betrokken zijn 

bij het Mercurius College en waarvan de gegevens bij de stichting bekend zijn.  

 

Voor de vacatures voor leden van de raad van toezicht zal ook een advertentie 

in daartoe geschikte openbare media geplaatst worden. Geschikte openbare 

media zijn die media die naar verwachting gelezen zullen worden door 

degenen die interesse zouden kunnen hebben voor, en die potentieel in 

aanmerking zullen komen voor, lidmaatschap van de raad van toezicht van het 

Mercurius College. 

 



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van 011de1wijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Advies 

Samenvatting 

Het oordeel van de inspectie over de te verwachten onderwijskwaliteit is op alle 
deugdelijkheidseisen voldoende. Dat betekent dat het advies van de inspectie over 
de te verwachten onderwijskwaliteit positief is. De aanvraag voldoet aan de 
verplichtingen, bedoeld in artikel 67a, tweede lid, onderdeel b WVO. 

Conclusie 
De initiatiefnemer heeft een aanvraag ingediend. Naar aanleiding van de aanvraag 
heeft op 15 februari 2022 een gesprek met de initiatiefnemer plaatsgevonden. De 
combinatie van de door de initiatiefnemer ingediende documenten en het 
daaropvolgende gesprek op 15 februari 2022 met de mevrouw 
heeft geleid tot de volgende oordelen over de te verwachten kwaliteit: 

D2 Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 
voorzienin en daarvoor 
D3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van 
de leerlin en 
D4. Inrichtin van het onderwïs: onderwïstïd 
DS. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en 
referentieniveaus 
D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het 
toezicht daaro vorm evin van de bestuursstructuur 

X 

X 

X 

X 

Bovenstaande oordelen leiden conform de normering in het advieskader tot een 
positief advies ten aanzien van dit initiatief. 

Onderbouwing oordeel 
De oordelen van de inspectie op de deugdelijkheidseisen zijn als volgt tot stand 
gekomen. 

Dl. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van de school om 
actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze te 
bevorderen. Het onderwijsaanbod dient zich herkenbaar te richten op bevordering 
van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, aan de ontwikkeling van 
de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn en aan 
een schoolcultuur waarin basiswaarden worden voorgeleefd en waarmee kan 
worden geoefend. Dit betekent dat de aanvraag inzicht moet geven in de wijze 
waarop het burgerschapsonderwijs zal worden vormgegeven, zodanig dat 
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inzichtelijk is hoe invulling wordt gegeven aan deze wettelijke eisen ( art. 17 
WVO). 

In de aanvraag is informatie opgenomen waarin de contouren van de leerdoelen 
die de school zal nastreven voldoende duidelijk zijn, zodanig dat aannemelijk is 
dat het onderwijs op doelgerichte en samenhangende wijze aandacht zal geven 
aan de bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de 
s.ociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn . 

D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen 
daarvoor 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een · 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school maatwerk biedt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben (conform art 17b, WVO). De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen van het 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met daarin wat hij onder extra 
ondersteuning verstaat. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer een 
passend onderwijsaanbod zal realiseren voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. 

D3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt op 
welke wijze de school vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis 
en vaardigheden van haar leérlingen gaat verzamelen. De initiatiefnemer maakt 
tevens duidelijk op welke wijze deze informatie gebruikt gaat worden om het 
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als 
individuele leerlingen. Dit heeft als doel dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen (conform art. 2, tweede lid, WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
ontwikkeling van de individuele leerling systematisch gaat volgen en daar 
vervolgens in het onderwijs passend op inspeelt. 

D4. Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd 
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Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de wettelijk minimale onderwijstijd verdeeld gaat worden over de vier, vijf of 
zes jaar in het voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de wijze waarop de 
onderwijstijd verdeeld is over de cursusduur. Duidelijk is hoe er wordt omgegaan 
met wettelijke vakanties en vrije dagen. De initiatiefnemer toont hiermee aan dat 
de inrichting van de onderwijstijd aansluit bij het voorgestelde onderwijsconcept, 
bij de verwachte leerlingenpopulatie en bij de strategie om de kerndoelen en de 
referentieniveaus te halen (conform art. 6g en 10fvan de WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer invulling 
geelt aan de wettelijke minimale onderwijstijd passend bij de verwachte 
leerlingenpopulatie en bij het voorgestelde onderwijsconcept. 

DS. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school per schoolsoort en aangeboden profiel een breed en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod gaat realiseren dat ook de referentieniveaus taal en 
rekenen omvat (art. 2 van de Wet referentieniveaus taal en rekenen). Het aanbod 
is dekkend voor examenprogramma's. Het aanbod bereidt de leerlingen 
inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. De leerinhouden moeten 
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld worden ( conform 
art. 10, 10b, 10d, 10{, 11a, 11b, 11c, 11 e, 12 13 en 14 van de WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe het onderwijsaanbod van de 
initiatiefnemer dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus en de 
examenprogramma's. 

D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop 
(vormgeving van de bestuursstructuur) 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 
informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 
overeenkomen met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdragen aan een 
positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 
Hieronder lichten wij dit kort toe. 
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Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de nieuwe school zal worden bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het 
begin voldoet aan de wettelijke eisen (conform art. 24d en 24e en art. 32b1 van 
de WVO) . In de wettelijke voorschriften zijn de principes van scheiding van de 
functies van intern toezicht en bestuur als bekostigingsvoorwaarden opgenomen. 
Die principes betreffen ten minste: 
- Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
- Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht .te waarborgen, 
waaronder de benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf 
openbaar gemaakte profielen. 
De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een 
vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht ( en 
indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer zien 
hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben 
ingediend tot stand is gekomen. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
besturing en het interne toezicht conform wetgeving wil gaan inrichten . 

Informatie over de Overige elementen van kwaliteit 
Naast de informatie over de deugdelijkheidseisen heeft de inspectie conform de 
Wet meer ruimte voor nieuwe scholen ook informatie over de overige elementen 
van kwaliteit ontvangen en, waar nodig, besproken in het gesprek met de 
initiatiefnemer. Deze informatie is niet meegenomen in de oordelen over de te 
verwachten kwal iteit. Mochten we de initiatiefnemer over één of meerdere 
elementen van kwaliteit in het verslag aan de initiatiefnemer aandachtspunten 
hebben teruggegeven, dan geven we die hieronder op hoofdlijnen weer. 

In het gesprek zijn de volgende overige kenmerken van kwaliteit aan de orde 
gekomen. 

• Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (OEl) 
• Personeelsbeleid: bekwaamheid (OE3) 
• Veiligheid op school (OE4) 
• De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OE5) 
• Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) (OE7) 
• De wijze van uitvoering afspraken vroeg- voorschoolse opvang en overleg 

onderwijsachterstandenbeleid (OE8) 

Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (OE1) 
De initiatiefnemer heeft al een stelsel van kwaliteitszorg op hoofdlijnen 
aangeleverd . Het is van belang dat het bestuur toetsbare doelen stelt om 
meetbaar te kunnen maken wat de kwaliteit van het onderwijs is. Dit is in de 
aangeleverde documenten niet opgenomen . Na de sta rt van de school is dit een 
van de standaarden waarop de inspectie van het onderwijs de school beoordeelt. 

Personeelsbeleid: bekwaamheid (OE3) 
De initiatiefnemer beschrijft levensfasebewust personeelsbeleid gericht op 
duurzame inzetbaarheid van het personeel. Dit kan betekenen dat een docent op 
een bepaald moment geen les meer kan geven. We adviseren de initiatiefnemer 
bij de uitwerking van deze visie wel rekening dient te houden met de formatie. 
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Het personeelsbeleid dient gericht te zijn op het behouden van de bekwaamheid 
van personeel. 

Veiligheid op school (OE4) 
De initiatiefnemer heeft een veiligheidsplan aangeleverd. Dit plan is 
veelomvattend en realistisch geschreven . Na de start van de school zal veiligheid 
een van de standaarden zijn waarop de inspectie van het onderwijs de school 
beoordeelt. De school dient jaarlijks een veiligheidsmonitor af te nemen en de 
verkregen data te analyseren voor bijstellen van beleid . 

De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OES) 
De initiatiefnemer heeft een meerjarenbegroting aangeleverd. De begroting heeft 
inzicht gegeven in de potentiële duurzaamheid en stabiliteit van de 
nieuwe school. Er is namelijk sprake van een sluitende begroting voor de 
komende drie jaar. Daarnaast is de meerjarenbegroting in overeenstemming met 
het te verwachten aantal leerlingen en de daarbij horende personeelsomvang . De 
meerjarenbalans ontbreekt echter, de ontwikkeling van de vermogenspositie was 
hierdoor niet inzichtelijk. 

Wij bevelen het bestuur aan om bij het eerstvolgende bestuursverslag expliciet de 
koppeling tussen beleidsvoornemens, strategische doelen en de inzet van 
financiële middelen in de meerjarenbegroting naar voren te laten komen. Deze 
meerjarenbegroting wordt in het vierjaarlijks onderzoek besturen expliciet 
betrokken. 

Vrijwillige ouderbijdrage (OE7) 
De initiatiefnemer omschrijft dat de ouderbijdrage is gerelateerd aan bruto 
jaarinkomen gezin. Dit is een staffel waarbij ouders zelf kunnen bepalen in welke 
categorie zij vallen. Er vindt geen check plaats door de school. Het betalen van de 
ouderbijdrage is expliciet vrijwillig . Leerlingen worden niet buitengesloten van de 
lessen en overige activiteiten zoals cultuurreis en werkweek. De visie van de 
initiatiefnemer is dat de hoogste inkomens de meeste lasten kunnen dragen en op 
die manier de lagere bijdragen compenseren. Op deze manier kan ieder kind vrije 
school onderwijs genieten. Uit het gesprek blijkt dat de activiteiten soberder 
worden ingericht, indien de school onvoldoende gelden ontvangt om de kosten te 
kunnen dekken. 

De wijze van uitvoering afspraken vroeg- voorschoolse opvang en overleg 
onderwijsachterstandenbeleid (OES) 

\ Uit de ingezonden stukken komt duidelijk naar voren dat het Mercurius College 
voorkomen van segregatie en bevorderen van integratie voorstaat. De 
initiatiefnemer voert daar gesprekken over met scholen in de regio, vrije scholen, 
samenwerkingsverband en de vertegenwoordigers van diverse 
geloofsgemeenschappen, waaronder de Islamitische gemeenschap. In het kader 
van inschrijvings- en toelatingsprocedures om een evenwichtige verdeling van 
leerlingen te bewerkstelligen, is het van belang in gesprek te gaan met de 
gemeente. De initiatiefnemer heeft gesprekken gevoerd met de gemeente, 
ambtenaren en wethouders. Bovenstaande is nog geen gespreksonderwerp 
geweest. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onde,wijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Datum 29 maart 2022 
Betreft Advies over aanvraag nieuwe school 

Geachte heer Wiersma, 

Hierbij doen wij, conform de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, u ons advies 
toekomen omtrent de aanvraag van 

). Het betreft een aanvraag voor een nieuwe school voor voortgezet 
onderwijs te Delft met de naam Mercurius. 

Onze conclusie voor het advies is: positief. Ons advies houdt in dat de aanvraag 
voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 67a, tweede lid, onderdeel b 
WVO. 

De onderbouwing van deze conclusie vindt u in de bijlage. 

Met vriendelijke groet, 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www. onderwijsinspectie. n 1 

Contact 

17 

@owinsp.nl 

Onze referentie 
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Stichting voor Vrijeschoolonderwijs Delft 

Molenstraat 22 
2611KA Delft 

Datum 9 maart 2022 
Betreft Gespreksverslag aanvraag nieuwe school 

Geachte 

Inspectie van het Ondeiwijs 
Ministerie van Ondeiwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Op 15 februari 2022 hebben wij met u een gesprek gevoerd over uw aanvraag 
voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs te Delft met de naam Mercurius 
College. In de bijlage geven wij in een conceptverslag weer wat er in het gesprek 
besproken is. Tevens vermelden wij in dit verslag per deugdelijkheidseis welke 
conclusie wij trekken uit de vooraf aangeleverde informatie en het gesprek. Dit 
verslag dient mede als input voor ons advies aan de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op dit conceptverslag. Wij 
ontvangen uw reactie dan graag binnen veertien dagen na dagtekening van deze 
brief. U ontvangt binnen vier weken na dagtekening van deze brief de definitieve 
versie van het gespreksverslag. In het begeleidend schrijven staat vermeld hoe 
wij uw (eventuele) reactie hebben verwerkt. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze brief, dan kunt u contact 
opnemen met de in de colofon vermelde contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 

18 

www. onderwijsinspectie. n 1 

Contact 

T 
E 

Onze referentie 

@owinsp.nl 
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Gespreksverslag 
Op 15 februari 2022 hebben wij op het kantoor van de inspectie te Utrecht met de 
initiatiefnemer gesproken over haar aanvraag voor een nieuwe school voor 
voortgezet onderwijs te Delft met de naam Mercurius College . Voorafgaand heeft 
de initiatiefnemer bij DUO een aanvraag met bijbehorende informatie ingediend. 
Het gaat hierbij om de informatie over de wijze waarop de initiatiefnemer aan de 
deugdelijkheidseisen uit het Advieskader denkt te voldoen . Daarnaast heeft de 
initiatiefnemer informatie aangeleverd over de overige elementen van kwaliteit uit 
het Advieskader. 

Aanwezigen 
Tijdens het gesprek waren namens de initiatiefnemer 

en•••• en van de inspectie 
aanwezig. 

Procedure 

en 

Aan het begin van het gesprek hebben wij de initiatiefnemer ingelicht over de rol 
van dit gesprek in het kader van die procedure . In het gesprek krijgt de 
initiatiefnemer de gelegenheid om de vooraf aangeleverde informatie toe te 
lichten en ons te informeren over de vorderingen bij het realiseren van de 
aanvraag . De initiatiefnemer heeft tevens de gelegenheid gehad om kort na het 
gesprek aanvullende informatie aan te leveren. De initiatiefnemer heeft daar 
gebruik van gemaakt. Na het gesprek schrijft de inspectie een conceptverslag. Dit 
verslag bevat geen oordeel over de deugdelijkheidseisen . Wel staat er in het 
verslag welke bijdrage de schriftelijke en mondelinge informatie van de 
initiatiefnemer levert aan het beeld van de inspectie over de te verwachten 
kwaliteit. De inspectie adviseert op basis van dit beeld de minister over de 
aanvraag. De minister geeft een oordeel. Op het verslag van het gesprek volgt 
een hoor en wederhoorprocedure. 

Deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit 
Wij hebben met de initiatiefnemer gesproken over de te verwachten kwaliteit van 
het onderwijs aan de hand van zes deugdelijkheidseisen en over negen overige 
elementen van kwaliteit . We geven hieronder per deugdelijkheidseis aan in 
hoeverre de door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge 
informatie bijdraagt aan een positief beeld van de te verwachten kwaliteit, 
gevolgd door een korte toelichting . Van het gesprek over de overige elementen 
doen we kort verslag. De te verwachten kwaliteit van dé overige elementen speelt 
geen rol in ons advies aan de minister. 

1. Inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs (Dl). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe . 

Toelichting 
De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van de school om 
actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze te 
bevorderen. Het onderwijsaanbod dient zich herkenbaar te richten op bevordering 
van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, aan de ontwikkeling van 
de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn en aan 
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een schoolcultuur waarin basiswaarden worden voorgeleefd en waarmee kan 
worden geoefend. Dit betekent dat de aanvraag inzicht moet geven in de wijze 
waarop het burgerschapsonderwijs zal worden vormgegeven, zodanig dat 
inzichtelijk is hoe invulling wordt gegeven aan deze wettelijke eisen ( art. 17 
WVO) . 

In de aanvraag is informatie opgenomen waarin de contouren van de leerdoelen 
die de school zal nastreven voldoende duidelijk zijn, zodanig dat aannemelijk is 
dat het onderwijs op doelgerichte en samenhangende wijze aandacht zal geven 
aan de bevordering van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de 
sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn . 

2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen 
daarvoor (D2). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe . 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school maatwerk biedt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben (conform art 17b, WVO). De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen van het 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met daarin wat hij onder extra 
ondersteuning verstaat. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer een 
passend onderwijsaanbod zal realiseren voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. 

3. Inrichting van het onderwijs: Zicht op ontwikkeling van de leerlingen 
D3). 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt op 
welke wijze de school vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis 
en vaardigheden van haar leerlingen gaat verzamelen. De initiatiefnemer maakt 
tevens duidelijk op welke wijze deze informatie gebruikt gaat worden om het 
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als 
individuele leerlingen. Dit heeft als doel dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen (conform art. 2, tweede lid, WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
ontwikkeling van de individuele leerling systematisch gaat volgen en daar 
vervolgens in het onderwijs passend op inspeelt. 
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4. Inrichting van het onderwijs: Onderwijstijd (D4}. 

Algemeen beeld 
_De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de wettelijk minimale onderwijstijd verdeeld gaat worden over de vier, vijf of 
zes jaar in het voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de wijze waarop de 
onderwijstijd verdeeld is over de cursusduur. Duidelijk is hoe er wordt omgegaan 
met wettelijke vakanties en vrije dagen . De initiatiefnemer toont hiermee aan dat 
de inrichting van de onderwijstijd aansluit bij het voorgestelde onderwijsconcept, 
bij de verwachte leerlingenpopulatie en bij de strategie om de kerndoelen en de 
referentieniveaus te halen (conform art. 6g en 10f'van de WVO). 

In de aanvraag en de mondelinge toel ichting is informatie opgenomen 
respectieve lijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer invulling 
geeft aan de wettelijke minimale onderwijstijd passend bij de verwachte 
leerlingenpopulatie en bij het voorgestelde onderwijsconcept. 

5. Inhoud van het onderwijs: Kerndoelen en referentieniveaus (D5}. 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftelijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een positief beeld van de te verwachten onderwijskwa li teit van 
dit onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe. 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de school per schoolsoort en aangeboden profiel een breed en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod gaat realiseren dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat (art. 2 van de Wet referentieniveaus taal en rekenen) . Het 
aanbod is dekkend voor examenprogramma's. Het aanbod bereidt de leerlingen 
inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. De leerinhouden moeten 
evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld worden (conform 
art. 10, 10b, 10d, 10f, 11a, 11b, 11c, 11 e, 12 13 en 14 van de WVO) . 

In de aanvraag en de mondel inge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe het onderwijsaanbod van 
de initiatiefnemer dekkend is voor de kerndoelen en r~ferentieniveaus en de 
examenprogramma's. 

6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop -
vorming bestuursstructuur (D6}. 

Algemeen beeld 
De door de initiatiefnemer aangeleverde schriftel ijke en mondelinge informatie 
draagt bij aan een posit ief beeld van de te verwachten onderwijskwa li teit van dit 
onderdeel. Hieronder lichten wij dit kort toe . 

Toelichting 
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Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 
hoe de nieuwe school zal worden bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het 
begin voldoet aan de wettelijke eisen (conform art. 24d en 24e en art. 32b1 van 
de WVO) . In de wettelijke voorschriften zijn de principes van scheiding van de 
functies van intern toezicht en bestuur als bekostigingsvoorwaarden opgenomen. 
Die principes betreffen ten minste: 
- Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
- Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, 
waaronder de benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf 
openbaar gemaakte profielen. 
De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een 
vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht (en 
indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer zien 
hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben 
ingediend tot stand is gekomen. 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 
besturing en het interne toezicht conform wetgeving wil gaan inrichten . 

Overige elementen van kwaliteit 
Ook hebben wij met u gesproken over de door u aangeleverde informatie over de 
overige elementen van kwaliteit . In het gesprek zijn de volgende overige 
kenmerken van kwaliteit aan de orde gekomen . 

• Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (OE1) 
• Personeelsbeleid : bekwaamheid (OE3) 
• Veiligheid op school (OE4) 
• De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OES) 
• Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) (OE7) 
• De wijze van uitvoering afspraken vroeg - voorschoolse opvang en overleg 

onderwijsachterstandenbeleid (OE8) 

Wij hebben het volgende besproken: 

Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs (OE1) 
De initiatiefnemer heeft al een stelsel van kwaliteitszorg op hoofdlijnen 
aangeleverd. Het is van belang dat het bestuur toetsbare doelen stelt om 
meetbaar te kunnen maken wat de kwaliteit van het onderwijs is. Na de start van 
de school is dit een van de standaarden waarop de inspectie van het onderwijs de 
school beoordeelt . 

Personeelsbeleid: bekwaamheid (OE3) 
De initiatiefnemer beschrijft levensfasebewust personeelsbeleid gericht op 
duurzame inzetbaarheid van het personeel. Dit kan betekenen dat een docent op 
een bepaald moment geen les meer kan geven . We merken hierbij op dat de 
initiatiefnemer bij de uitwerking van deze visie wel rekening dient te houden met 
de formatie . Het personeelsbeleid dient gericht te zijn op het behouden van de 
bekwaamheid van personeel. 
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Veiligheid op school (OE4) 
De initiatiefnemer heeft een veiligheidsplan aangeleverd. Dit plan is 
veelomvattend en realistisch geschreven. Na de start van de school zal veiligheid 
een van de standaarden zijn waarop de inspectie van het onderwijs de school 
beoordeelt. De school dient jaarlijks een veiligheidsmonitor af te nemen en de 
verkregen data te analyseren voor bijstellen van beleid. 

De (beleidsrijke) meerjarenbegroting (OES) 
De initiatiefnemer heeft een meerjarenbegroting aangeleverd. De begroting heeft 
inzicht gegeven in de potentiële duurzaamheid en stabiliteit van de 
nieuwe school. Er is namelijk sprake van een sluitende begroting voor de 
komende drie jaar. Daarnaast is de meerjarenbegroting in overeenstemming met 
het te verwachten aantal leerlingen en de daarbij horende personeelsomvang. De 
meerjarenbalans ontbreekt echter, de ontwikkeling van de vermogenspositie was 
hierdoor niet inzichtelijk. 

Wij bevelen het bestuur aan om bij het eerstvolgende bestuursverslag expliciet de 
koppeling tussen beleidsvoornemens, strategische doelen en de inzet van 
financiële middelen in de meerjarenbegroting naar voren te laten komen. Deze 
meerjarenbegroting wordt in het vierjaarlijks onderzoek besturen expliciet 
betrokken. 

Vrijwillige ouderbijdrage (OE7) 
De initiatiefnemer omschrijft dat de ouderbijdrage is gerelateerd aan bruto
jaarinkomen gezin. Dit is een staffel waarbij ouders zelf kunnen bepalen in welke 
categorie zij vallen . Er vindt geen check plaats door de school. Het betalen van de 
ouderbijdrage is expliciet vrijwillig. Leerlingen worden niet buitengesloten van de 
lessen en overige activite iten zoals cultuurreis en werkweek. De visie van de 
initiatiefnemer is dat de hoogste inkomens de meeste lasten kunnen dragen en op 
die manier de lagere bijdragen compenseren. Op deze manier kan ieder kind vrije 
school onderwijs genieten . Uit het gesprek blijkt dat de activiteiten soberder 
worden ingericht, indien de school onvoldoende gelden ontvangt om de kosten te 
kunnen dekken. 

De wijze van uitvoering afspraken vroeg- voorschoolse opvang en overleg 
onderwijsachterstandenbeleid (OES) 
Uit de ingezonden stukken komt duidelijk naar voren dat het Mercurius College 
voorkomen van segregatie en bevorderen van integratie voorstaat. De 
initiatiefnemer voert daar gesprekken over met scholen in de regio, vrije scholen, 
samenwerkingsverband en de vertegenwoordigers van de Islamitische 
gemeenschap. In het kader van inschrijvings- en toelatingsprocedures om een 
evenwichtige verdeling van leerlingen te bewerkstelligen, is het van belang in 
gesprek te gaan met de gemeente. De initiatiefnemer heeft nog geen gesprekken 
gevoerd met de gemeente. 

7. Overige gespreksonderwerpen 

In het gesprek zijn naast de informatie over de deugdefijkheidseisen en die over 
de overige elementen van kwaliteit de volgende onderwerpen aan de orde 
gesteld: 
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Behoefte vrijeschoolonderwijs Delft 
De initiatiefnemer wil graag benoemen dat de populariteit van het 
vrijeschoolonderwijs enorm is toegenomen in Delft. Zij geeft aan de norm ruim 
gehaald te hebben en dat de inschrijvingen op de vrije basisschool zijn 
toegenomen. 

Actief inclusief werven 
De initiatiefnemer benoemt het belang van een inclusieve school en wil graag een 
afspiegeling zijn van de samenleving. Hiertoe heeft zij actief contact gezocht met 
de vertegenwoordiger van de Islamitische gemeenschap en voert zij gesprekken 
over wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Waar nog uitdagingen liggen en wat 
kansen zijn. 
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