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Nederlands  
Klas 1 VAK: Nederlands 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT-NL-  Traject 1 
Klas 1Zo doen we 
het samen 

Wij (groepjes van 2) kunnen een beschrijving geven van wat er op een 
foto/plaatje te zien is.  

-Verslagje (max. 
15 zinnen) 

x   x x 

Wij kunnen elkaar een foutloze email sturen -Kopie email x 1x   x 

Een uitnodiging maken voor de kennismakingsavond  voor mentoren 
( Duo’s) 

-Uitnodiging 
gaat naar alle 
ouders  

     

De leerlingen maken posters  van de klassenregels  (per duo) 
 

-Poster met 
klassenregels 

   x x 

Wij kunnen samen de vragen van de Pro-krant maken  
 
 

-Cijfer 
antwoorden 
Pro-krant 

 2x   x 

De leerling heeft  minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt x 2x   x 

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

PT-NL- Traject 2 
Klas 1 Wie ben ik, 
wat wil ik 

De leerling kan een korte persoonlijke brief schrijven -Persoonlijke 
brief 

x 1x  x x 

De leerling kan een kaart maken voor iemand anders -De kerstkaart x   x x 

De leerling kan een telefoonnotitie maken -Telefoonnotitie    x x 

De leerling maakt een kort verslagje  over zijn vrije tijdsbesteding -Kort verslagje x 1x  x x 

De leerling maakt een mindmap over zichzelf 
 

-Mindmap    x x 

De leerling heeft  minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt x 2x   x 

Rapport 1 op basis van minimaal  
 

6 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

PT-NL-Traject 3 
Klas 1 Omgaan met 
Feedback 

We kijken elkaars werk na (1 opdracht zoals dictee, jeugdjournaal enz.) -Opdracht    x x 

De leerling  doet het kwaliteitenspel met een groep -Kort verslagje x   x x 

De leerling  is in staat om kritiek te ontvangen ( zwakke punten) -Kort verslagje    x x 

De leerling kan een PowerPoint geven over zichzelf en de klas geeft feedback -Foto van 
PowerPoint 
 

 2x  x x 

De leerling maakt een verslag over zijn/haar IOP-gesprek -Verslag in 
Profijt 

x   x x 



De leerling heeft  minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt x 2x  x x 

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT-NL- Traject 4 
Klas 1 Samen sterk 

We kennen elkaars kwaliteiten d.m.v. het kwaliteitenspel -Foto van      
kwaliteit 

x   x x 

We gaan samen op snuffelstage -verslagje 
snuffelstage 

x   x x 

De leerling kan een verslagje schrijven over een schooluitje -verslagje 
schooluitje 

x 1x  x x 

De leerling heeft  minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt x 2x  x x 

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

PT-NL-Traject 5 
Klas 1 Wat kan ik, 
wat wil ik 

De leerling heeft  zijn IOP-doel voor Nederlands behaald -IOP Nederlands    x x 

De leerling  weet wat zijn favoriete praktijkvak is.  -Verslagje 
favoriete 
praktijkvak 

x 1x  x x 

Ik heb mijn TNT-toets gemaakt -TNT toets  x 2x  x x 

De leerling  kan samen met zijn groepje een presentatie houden over het 
schooljaar 

-PowerPoint 
presentatie 

 1x  x x 

De leerling  weet wat hij/zij heeft  behaald voor  de Diataaltoets. 
 

-Diataal toets x 1x   x 

De leerling heeft  minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt x 2x   x 

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Rekenen  
Klas 1 VAK: Rekenen 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

I.O.P.  en 
samenwerken met 
breuken.  

I.O.P: 
De les volgens vaste werkwijze en gebruikte methode opstarten, volgen en 
afsluiten. 

O/V/G 
Werkhouding  

  
x 

  

I.O.P.: 
Minimaal 1 hoofdstuk uit het Deviant boek en de daarbij horende studiemeter 
opdrachten op het niveau van de individuele leerling maken. 

Eindtoets 
Deviant 

 
2x  

 
x 

 

Algemene rekenles: 
01. Samen met een medeleerling sommen behorende bij het thema 

breuken oplossen. 

Eindtoets 
breuken versie 
B op papier van 
Deviant 
 
O/V/G 
samenwerken 

 

1x 
 

x 

 
 

 

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

Procenten op 
tempo 

I.O.P: 
Binnen de afgesproken tijd de opdrachten afronden. 

O/V/G 
Tempo 

 
 x 

  

I.O.P.: 
Minimaal 1 hoofdstuk uit het Deviant boek en de daarbij horende studiemeter 
opdrachten op het niveau van de individuele leerling maken. 

Eindtoets 
Deviant 

 
2x  

 
x 

 
 

Algemene rekenles: 
02. Sommen behorende bij het thema procenten oplossen. 

Eindtoets 
procenten 
versie B op 
papier van 
Deviant 

 

1x 
 

x 

 
 

 

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

Niveau bijstellen 
a.d.h.v. RNT + 
meten 

I.O.P: 
I.O.P. gesprek over de resultaten uit de reeds gemaakte RNT toets.  

O/V/G 
Omgaan met 
feedback 

 
 x   

I.O.P.: 
Minimaal 1 hoofdstuk uit het Deviant boek en de daarbij horende studiemeter 
opdrachten op het niveau van de individuele leerling maken. 

Eindtoets 
Deviant 

 
2x   x 

Algemene rekenles: 
03. Lengtematen opmeten en rekenen met lengtematen. 

Eindtoets meten 
versie B op 
papier van 
Deviant 
 

 

1x x 
 
 

 

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

Samen de omtrek 
en oppervlakte 

I.O.P: 
Samen met een medeleerling de taken uit de opdracht verdelen en deze 
uitvoeren.  

O/V/G 
Samenwerken 

 
 x   

I.O.P.: 
Minimaal 1 hoofdstuk uit het Deviant boek en de daarbij horende studiemeter 
opdrachten op het niveau van de individuele leerling maken. 

Eindtoets 
Deviant 

 
2x   x 

Algemene rekenles:  
04. De omtrek en oppervlakte opmeten en hiermee rekenen. 

Eindtoets 
oppervlakte 
versie B op 
papier van 
Deviant 

 

1x x 
 
 

 

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

Eindmeting + 
inhoud berekenen 

I.O.P: 
I.O.P. gesprek over de resultaten uit de reeds gemaakte RNT toets. 

O/V/G 
Werkhouding & 
tempo 

 
Ja    x 

I.O.P.: 
Minimaal 1 hoofdstuk uit het Deviant boek en de daarbij horende studiemeter 
opdrachten op het niveau van de individuele leerling maken. 

Eindtoets 
Deviant 

 
2x  x  

Algemene rekenles: 
05. De inhoud bereken.  

Eindtoets 
inhoud versie B 
op papier van 
Deviant 

 1x x 
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Engels 
Klas 1 VAK: Engels  

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Thema 1: 
Familie & 
Vrienden 

P-ENG-Engels 
Vooraf Familie en 
Vrienden 

De leerling kan zichzelf voorstellen. Hij/Zij maakt gebruik van de geleerde 
woorden en zinnen.  

Hoofdstuk 1 & 2 
in Boek en Toets 
in Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling kan een korte Engelse tekst lezen en begrijpen Hoofdstuk 3 in 
Boek en Toets in 
Studiemeter 

 1x  x  

De leerling heeft  minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt      

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Thema 1: 
Familie & 
Vrienden 

P-ENG-Engels 
Vooraf Familie en 
Vrienden 

De leerling kan een kort gesprek voeren en weet hoe je een ander kan 
voorstellen.  

Hoofdstuk 4 in 
boek en 
Studiemeter 

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij een kort berichtje moet schrijven. Hoofdstuk 5 in 
boek en 
Studiemeter 

     

De leerling rondt Thema 1: Familie & Vrienden af -Cijfer in Profijt  1x  x  

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Thema 2: 
Wonen 

P-ENG-Engels 
Vooraf Wonen 

De leerling kent de woorden en zinnen waarmee je  over je huis en wat er in is 
kunt vertellen. 

Hoofdstuk 1 en 
2 van Thema 2 
in Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling  kan een korte tekst over het thema wonen lezen en begrijpen. Hoofdstuk 3 van 
Thema 2 in boek 
en Studiemeter. 

     

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Thema 2: 
Wonen 

P-ENG-Engels 
Vooraf Wonen 

De leerling weet hoe hij/zij in een gesprek verteld, wat hij of zij kwijt is en als 
hij/zij iets zoekt.  
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 van 
Thema 2 in 
Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij een kort berichtje moet schrijven over het thema: Hoofdstuk 5 van  1x  x  



wonen. Thema 2 in 
Boek en 
Studiemeter. 

De leerling heeft  rondt Thema 2: Wonen af in het boek en op Studiemeter.  
 
 

-Cijfer in Profijt  1x  x  

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Thema 3: 
Hobby’s en 
uitgaan 

P-ENG-Engels 
Vooraf Hobby’s en 
Uitgaan 

De leerling kent de woorden en zinnen waarmee je  over je hobby’s en uitgaan  
kunt vertellen. 

Hoofdstuk 1 en 
2 van Thema 3 
in Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling  kan een korte tekst over het thema: hobby’s en uitgaan lezen en 
begrijpen. 

Hoofdstuk 3 van 
Thema 3 in 
Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij in een gesprek kan voeren over uitgaan en hoe je 
geld vraagt om uit te gaan.  

Hoofdstuk 4 van 
Thema 3 in 
Boek en 
Studiemeter.  

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij een Twitterberichtje moet schrijven over het thema: 
Hobby’s en uitgaan. 

Hoofdstuk 5 van 
Thema 3 in 
Boek en 
Studiemeter. 

 1x    

De leerling heeft  rondt Thema 3: Hobby’s en  uitgaan af in het boek en op 
Studiemeter.  
 

Cijfer in Profijt x 1X  x  

Rapport 2 op basis van minimaal  
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AVO  
Klas 1 VAK: AVO 

 Naam traject 
en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

P-AK-Thema 
5.4 
Wereldsuperm
arkt 

Les 1: Op chocoladejacht 
- In eigen woorden uitleggen waarom er in een dichtbevolkt gebied meer 

supermarkten zijn dan in een dunbevolkt gebied.  
- Uitleggen waarom het vergelijken van prijzen nuttig kan zijn. 

Les 2: Eerlijke chocolade 
- Uitleggen wat een grondstof is en waarom het voor fabrieken gunstig is om 

grondstoffen te kopen in landen waarin mensen weinig verdienen. 
- Ontdekken wat Fair Trade is. 

Les 3: Cacao op reis 
- - Uitleggen wat de snelste en de goedkoopste manier is om grondstoffen te 

vervoeren.  
- Van de verschillende transportmethoden zowel een voordeel als een nadeel 

benoemen.  
- Een advies op basis van argumenten formuleren. 

Les 4: Zwemmen in afval 
- In eigen woorden een omschrijving geven van het begrip ‘duurzaam’.  
- Minstens drie manieren noemen waardoor er minder afval geproduceerd 

wordt.  
- Een eigen mening over consumeren in relatie tot afvalproductie formuleren. 

Les 5: Op reportage 
- Van les 1 t/m 4 de belangrijkste onderwerpen en begrippen benoemen. 
- Van één van deze onderwerpen een korte samenvatting aan elkaar 

presenteren in de vorm van een nieuwsbericht. 

Les 5: 
Presentatie 
nieuwsbericht  
 

nee 
 
 
 

1x 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les 6: Kennistoets Kennistoets Ja 1x  X  



Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

P-GS-Thema 
5.1. Jagers & 
Boeren 
 

Les 1.  Hoe overleef ik de prehistorie 
- De kinderen weten hoe mensen leefden in de tijd van de jagers. 

- De kinderen weten hoe de jagers woonden, kleedden en aten.  

les 2.  De eerste boeren   
- De kinderen weten hoe de boeren leefden 
- De kinderen weten welke verandering de landbouw meebracht. 
- De kinderen leren waar de ‘doodgewone‘ boterham met kaas 

vandaan komt. 
les 3.  Het raadsel van de hunebedden 

- De kinderen weten wat een hunebed is.  

- De kinderen weten hoe de hunebedden zijn gebouwd. 

Kennistoets 1x 1x   x 

les 4.  Schatten van jagers en boeren 
- De kinderen weten wat een archeoloog doet.  
- De kinderen wat dat de gevonden voorwerpen de bron van informatie 

zijn om iets te weten te komen over de prehistorie. 
les 5.  Prehistorische kunst 

- De kinderen weten hoe kunst uit de prehistorie eruit zag. 
- De kinderen weten hoe de kunst uit de prehistorie gemaakt werd.  

Les 6. Ontwerp een feestoutfit uit de tijd van de jagers en boeren 
- De leerling maakt een feestoutfit  ( ze mogen het tekenen, schilderen of 

plakken en knippen).  

Ontwerpen 
van een 
feestoutfit. 
(foto van 
feestoutfit) 
 
 
 

1x 
  
 
 

1x 
  

 x 
 
 
 

 

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

P-GS-Thema 
5.2. Grieken en 
Romeinen 
 

Les 1. Een groot Romeins rijk, De Romeinen zijn de baas 
 

- Je ziet hoe groot het Romeinse rijk was 
- Je onderzoekt of de Romeinen jouw woonplaats hadden veroverd. 

les 2. Handel met de Romeinen, allerlei nieuwe spulletjes  
- Kinderen leren welke spullen de Romeinen meenamen naar Nederland 

en hoe de handel verliep met de Germanen. 
les 3. Goede bouwers die Romeinen, een Romeinse stad in Nederland 

- De kinderen zien dat Romeinen goede bouwers en architecten waren. 
En dat we veel van hun bouwwerken nu nog kennen en gebruiken. 

Kennistoets x 1x   x 

les 4. Brood en spelen Verslag uitje x 1x  x  



- Wat de Romeinen aten.  
- Hoe ze zich vermaakten in hun vrije tijd 

les 5. Allemaal goden, Maak kennis met de Romeinse goden 
- De leerling weet hoe de romeinen aan hun goden kwamen 
- De leerling weet dat deze goden allemaal een eigen taak hebben. 

Les 6. Verslag uitje Archeon afmaken 
- De leerling maakt een verslagje van het uitje naar Archeon 

Archeon  
 
 
 
 

  
 
 

   
 
 

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

P-AK-Thema 
5.1 Handige 
plattegronden 

Les 1: Het einde van de wereld 
- In deze les maken de kinderen kennis met de wereld, een kaart en de atlas.  
- Hoe kan ik iets opzoeken in de atlas. 
- Ik kan uitleggen waarom er verschillende kaarten zijn. 

Les 2:  De wereld van boven 
- Leren dat een hoog standpunt geen goed overzicht over de omgeving biedt. 

In eigen woorden uitleggen waarom een hoog standpunt belangrijk is bij het maken 
van een kaart of plattegrond. 
Les 3: Kijken vanuit de ruimte 

- In eigen woorden uitleggen hoe foto’s van bovenaf genomen worden. 
- Uitleggen hoe deze foto’s worden bewerkt tot een kaart of plattegrond. 

Les 4: Wereldberoemde herkenningspunten 
- Herkenningspunten helpen om je te oriënteren in een ruimte. 
- Uitleggen wat een herkenningspunt is. 
- Drie herkenningspunten uit hun eigen omgeving noemen. 

Les 5: Vind de schat! 
- Het schoolplein schematisch weergeven in een perspectief van bovenaf. 
- Herkenningspunten op de juiste plaats in de kaart tekenen en een legenda 

ontwerpen die een relatie heeft met de kaart. 
- Les 6: Kennistoets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 5: 
Schematische 
weergave 
schoolplein 
incl. legenda. 

Nee 1x  X  

Kennistoets Ja 1x  X  

Rapport 2 op basis van minimaal  
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LOB 
Klas 1 VAK: LOB Tumult dromen 
 Naam traject en 

onderwerpen 
De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
Zo doen we 
het samen 

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Tumult Dromen 
Hoofdstuk 1 
Hoe kies jij? 

1. Alledaagse keuzes te maken en keuzes te maken die passend is 
 

Opdrachten hoofdstuk 
1 

 1 x   

2. een keuzetest zelfstandig in te vullen Eindopdracht 
Digitest Jouw Keuzestijl 

JA    x 

Traject 2 
Herfst – kerst 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Tumult Dromen 
Hoofdstuk 2 
Jouw leven. 

1. zijn  of haar levensloop in kaart te brengen  Opdrachten hoofdstuk 
2 

 1 x   

2. zelfstandig een tijdlijn in te vullen  Eindopdracht 
Afronden digiles 

 1   x 

Rapport 1 op basis van minimaal 
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Traject 3 
Gids: Stagelopen 

1. Wat hij kan verwachten op stage en met wie hij daar te maken 
krijgt 

Opdrachten: 
Stagelopen 

 1  x  

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Traject 3 
Tumult Dromen 
Hoofdstuk 3 
Jouw toekomst. 

1. Nadenken over de toekomst Opdrachten hoofdstuk 
3 

 1 x   

2. zijn of haar droom te presenteren Presentatie  
evt. Powerpoint 

 
 

1   x 



 
Traject 4 
Voorjaar – mei 
Saen sterk 

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Traject 4 
Werkgids:Hygiëne 
op werk 

1. wat hygiëne op de werkvloer inhoud  
2. welke middelen er worden gebruikt om te desinfecteren 
3. wat persoonlijke hygiëne is 

Opdrachten: hygiëne 
op werk  

 1  x  

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Traject 4 
Tumult Dromen 
Hoofdstuk 4 
Talent 

4. In te zien wat zijn of haar talenten zijn Opdrachten hoofdstuk 
4 

 
 

1 
 

x 
 

 
 

 
 

5. zijn of haar supertalenten te tekenen Eindopdracht 
Presentatie 

 1   x 

Traject 5 
Mei – zomer  
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Traject 5 
Tumult Dromen 
Hoofdstuk 5 
Kiezen doe je 
samen! 
 
HPC Charlois 
LOB 
Leerjaar 1 
Traject 5 
Tumult Dromen 
Hoofdstuk 6 
Maak een keuze! 

1. De voordelen en nadelen van een keuze te benoemen Opdrachten  
Hoofdstuk 5 

 1 x   

2. hoe hij of zij moet netwerken Eindopdracht Lesbrief 
hulp bij kiezen 

    x 

3. Informatie verzamelen voor een passende studiekeuze 
 

 

Opdrachten  
Hoofdstuk 6 

 1 x   

4. keuzes te maken op gevoel Eindopdracht 
Studiekaart 

JA    x 

Rapport 2 op basis van minimaal  
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SOVA 
Klas 1 & 2 VAK: SOVA 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT - SOVA - Jezelf 
voorstellen 

Ik kan het juiste moment kiezen 
Ik kan de ander aankijken. 
Ik kan een stevige hand geven. 

Huiswerk les 1 + 2 
Jezelf voorstellen   

nee 1x  x  

PT - SOVA - Een 
vraag stellen 

Ik kan de ander aankijken en een vraag stellen. 
Ik kan naar de ander luisteren en bedanken. 

Huiswerk les 2 Een 
vraag stellen  

nee 1x x   

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

PT - SOVA - Een 
praatje maken 

Ik kan het juiste moment kiezen 
Ik kan de ander aankijken 
Ik kan iets zeggen over wat er gebeurd of een vraag stellen 
Ik kan reageren op wat de ander zegt en sluit het gesprek af 

Huiswerk les 2 een 
praatje maken 

nee 1x  x  

PT - SOVA - Luisteren Ik kan de ander aankijken en zit rechtop 
Ik kan af en toe knikken en zeg "hmm". 
Ik kan de ander uit laten praten 
Ik kan bij de ander aangeven dat ik iets niet begrijp  

Huiswerk les 2 
Luisteren 

nee 1x x   

Rapport 1 op basis van minimaal 
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

PT - SOVA - Iets 
bespreken 

Ik kan het juiste moment kiezen 
Ik kan vertellen wat ik wil bespreken 
Ik kan goed letten op de reactie van de ander 
Ik kan proberen samen een afspraak te maken 

Huiswerk les 2 Iets 
bespreken 

Nee 1x x   

PT - SOVA - 
Luisteren naar 
instructies 

Ik kan luisteren naar de uitleg van een opdracht 
Ik kan vragen wat ik niet snap 
Ik kan zeggen dat ik het begrijp en herhaal de opdracht kort 

Huiswerk les 2 
Luisteren naar 
instructies 

Nee 1x  X  

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT - SOVA - 
Compliment geven 

Ik kan bepalen waarover ik een compliment kan geven 
Ik kan de ander vriendelijk aankijken 
Ik kan een compliment geven  
 
 
 
 

Huiswerk les 2 Een 
compliment geven 

Nee 1x  X  

PT - SOVA - Iemand Ik kan bedenken of de ander hulp nodig heeft Huiswerk les 2 Nee 1x  X  



helpen Ik kan vragen aan de ander of hij hulp nodig heeft 
Ik kan de ander helpen als hij dat wil 

Iemand helpen 

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

PT - SOVA - Uit een 
gevecht blijven 

Ik kan bedenken waarom ik wil vechten 
Ik kan nadenken over de gevolgen van een gevecht 
Ik kan nadenken over wat ik ander wil doen dan vechten 
Ik kan beslissen wat de beste oplossing is en doe het 

Werkhouding en 
inzet tijdens les 1 + 
2 

Nee  1x x   

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Social Media 
Klas 1 VAK: Social Media/Mentor les 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
 

Thema 1 – Social 
media en de 
gevolgen 

wat Social media is Media pizza maken Nee 1x   x 

wat de positieve en negatieve gevolgen van Social media zijn Kahoot quiz Nee   x  

zijn eigen Social media gebruik in kaart te brengen Klassikaal/individueel een foto 
delen 

nee 1x x   

nepnieuws te herkennen      x 

de positieve en negatieve invloed die vloggers kunnen hebben      x 

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
 

Thema 2 – Veilig 
internetten 
(Deel 1) 

hoe vervelende situaties op Social media voorkomen kunnen 
worden 

Individueel online spel: ken je 
vrienden 

Nee    x 

waar een sterk wachtwoord aan moet voldoen  Klassikaal online spel: galgje  Nee   x   

waar hij negatieve ervaringen online kan melden 

 Aflevering Catfish bekijken 

Kahoot quiz Nee   x  

 Verslag aflevering Catfish Nee 2x  x  

Rapport 1 op basis van minimaal 3 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
 

Thema 3- Veilig 
internetten 
(Deel 2)  

wat privacy is Opdracht: google me Nee    x 

hoe hij privacy instellingen kan vinden op zijn account Opdracht: privacy zo wil ik het Nee 1x  x  

hoe hij privacy instellingen kan aanpassen op zijn account Kahoot quiz Nee     x  

De behandelde onderdelen van de eerste 3 lessen toe te passen 
in het verslag.  
De gevolgen van social media, hoe veilig te internetten deel 1 en 
2. 

 Klassikaal de film cyberbully bekijken. 

Opdracht: maak een verslag 
van de film cyberbully 

nee  2x    x  

Traject 5 
Mei – zomer  
 
 

EXTRA 
Opdrachten die nog 
niet af zijn kunnen 
dan afgemaakt 
worden.  

Alle opdrachten moeten met voldoende worden beoordeeld voor 
het behalen van het Social media certificaat aan het einde van 
leerjaar 1.  

Certificaat: Social Media wijs 
deel 1 

Ja      

Rapport 2 op basis van minimaal 2 cijfers 



Burgerschap 

Klas 1 VAK: Burgerschap  

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

Personalia en 
voorstellen  

Zich voor de klas voorstellen Presentatie voor 
de klas 

Nee 1x  X  

Op de juiste manier de belangrijkste gegevens invullen zoals naam, adres, 
postcode etc. 

Invullen 
formulier 

nee 1x  X  

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

Werelddelen 
Opzoeken in het 
register 

De 5 verschillende werelddelen benoemen en kan ze vinden in de atlas  toets nee 1x  X  

Vanuit het register in de atlas plaatsen opzoeken toets nee 1x  x  

Rapport 1 op basis van minimaal  
 

4 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

Wie ben ik 
Met wie leef ik 
P - BS - STRUX - Ik 
en wij H2 Met wie 
leef ik? 

Sterke en zwakke kanten van zichzelf op papier zetten werkstukje nee 1x  X  

Kent de verschillen tussen gezin, familie  en vrienden ,kennissen en collega’s toets nee 1x  X  

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

Opzoeken (op 
internet) 
P-BS-STRUX- 
Online H3 
Informatie zoeken 
op internet 

De betekenis van woorden opzoeken in het woordenboek toets nee 1x  X  

Met behulp van Wikipedia  antwoorden vinden op diverse vragen toets nee 1x  X  

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

Geldrekenen 
P - BS - STRUX 
Geldzaken 

Op de juiste manier met behulp van een rekenmachine geldbedragen optellen toets nee 1x  X  

De  prijzen van diverse winkels met elkaar vergelijken toets nee 1x  x  

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Lichamelijke opvoeding 

Klas 1 VAK: Lichamelijke opvoeding 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

Samenwerken  Judo – De eerste houdgreep uitvoeren bij een medeleerling. Cijfer 
houdgreep 

Nee 1x X   

Samenwerken - Estafetteloop O/V/G 
samenwerken 

Nee 1x X   

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

Conditionele 
vormen 

Shuttle run test – Zo lang mogelijk, steeds sneller van lijn naar lijn rennen, en 
inschatten wanneer ze het niet meer volhouden binnen de piepjes.  

Cijfer: Shuttle 
run 

Ja 1x X   

Hoogspringen – Spring over een zo hoog mogelijk touw heen met behulp van 
een trampoline. 

Cijfer: 
hoogspringen 

Nee 1x X   

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

Acrobatische 
vormen 

Turnen – Strekhangzwaai met afsprong uit de ringen. Cijfer: 
Strekhangzwaai 

Nee 1x X   

Turnen – Koprol/salto naar verhoogd vlak. Cijfer: 
Koprol/salto 

Nee 1x X   

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

Samen sterker Badminton - Samen met een medeleerling de shuttle zo vaak mogelijk over te 
slaan. 

Cijfer: 
Badminton  

Nee 1x X   

Acrogym – Samen met andere leerlingen een acrobatisch figuur bouwen. O/V/G 
Samenwerken 

Nee 1x X   

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

Keuzedeel Keuzesport – Kiezen tussen voetbal, hockey en softbal  voor de sportdag en 
krijgt alleen een cijfer voor de gekozen sport. 

Cijfer: 
Keuzesport 

Nee 1x X   

Shuttle run test – Zo lang mogelijk, steeds sneller van lijn naar lijn rennen, en 
inschatten wanneer ze het niet meer volhouden binnen de piepjes. 

Cijfer: Shuttle 
run 

Ja 1x X   

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Handvaardigheid  

Klas 1 VAK: Handvaardigheid 

 Naam traject en 
onderwerp 

De leerling kan/leert Product = 
toets/werkstuk P
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

Algemeen De les volgens vaste werkwijze en gebruikte methode opstarten, volgen en afsluiten.   O/V/G werkhoud.  1x x   

Materiaalbeheer: 
- elke leerling heeft zijn eigen materiaal set en is daar zelf verantwoordelijk voor.  
- aan het einde van de les controleert de docent of alle spullen compleet zijn 
ingeleverd. 

werkhouding  1x   x 

Fotografie Ik weet welke verschillende camerastandpunten er zijn. But first, let me take 
a selfie  
[samenwerken duo] 

 1x  x  

Ik kan een foto maken volgend een bepaald standpunt. 

Ik kan goed samen werken met mijn model. 

Ik kan een foto van zichzelf selecteren en mijn keuze uitleggen. 

Ik kan met mijn groepje goed overleggen en samenwerken. Optische illusies 
[samenwerken groepje 
van 4-6] 

x 1x  x  
Ik kan goed luisteren naar de creatieve ideeën van klasgenootjes uit het groepje  

Ik kan samen met mijn groepje een foto maken zoals het in de opdracht staat. 

Ik kan samen met mijn groepje uitleggen hoe en waarom we de foto hebben 
gemaakt en of de foto voldoet aan de opdracht. 

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

Mexico Ik weet waarom in Mexico de dag van de doden wordt gevierd. Day of the dead 
[2 november] 

 1x   x 

Ik kan de kleuren en symbolen van deze feestdag herkennen. 

Ik kan een Mexicaanse verziering maken voor the day of the dead 

Ik kan benoemen hoe ik mij van binnen voel. [gevoelsbeleving] 4 real x 1x x   

Ik kan het verschil tussen gevoelsbelevening bij mezelf en bij andere herkennen 

Ik kan in een foto van mijzelf het gezicht wegsnijden. 

Ik kan  het gevoel in een [abstract] beeld vormgeven. 

Halloween Ik weet waarom pompoenen bij Halloween horen. Pompoen 
 

x 1x  x  
Ik kan met papier een pompoen knippen. 

Ik kan een gezichtsuitdrukking maken d.m.v. zijn ogen. 

Rapport 1, cijfer =  
 

op basis van min 7 
cijfers 

 

 

Traject 3 Kijk naar jezelf Werken met de beoordelingsmethode van de docent aan het einde van elke opdracht.  Beoordelings- x 1x x   



Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

- complimenten ontvangen en geven aan jezelf en anderen.  
- tips ontvangen en geven aan jezelf en anderen. 
- tips verwerken in een volgend product zodat zij leiden tot ontwikkeling. 

formulieren  
voor 2 opdrachten 

America Ik ben bekend met het computerspel Minecraft.en hun vormgeving. Minecraft  1x  x  
Ik weet dat de poppetjes waarmee je het spel speelt ieder een eigen uiterlijk heeft. En dat 
dit uiterlijk een skin wordt genoemd. 

Ik kan volgends de voorgeving van Minecraft een skin tekenen die op mijzelf lijkt. 

Ik weet uit welke tijd de cowboys & indianen zijn Cowboys en 
Indianen 

x 1x x   
Ik weet hoe vroeger de indianen woonden 

Ik weet welke kleuren de indianen mooi vinden 

Ik kan een tipi maken van stokjes en wol 

Valentijn Ik kan een liefdevolle kaart ontwerpen 14 februari  
Kaart maken  

 1x  x  
Ik kan mijn ontwerp met verschillende papiertjes uitvoeren 

Ik kan netjes knippen en plakken 

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Overwinnen 
en verliezen 

Nederland Ik weet wie Rembrand is en ken zijn bekendste schilderij de Nachtwacht. Nachtwacht 
[samen helft van de klas] 

x 1x  x  
Ik kan met de groep waarmee ik samen werk  goed overleggen. 

Ik weet mijn klasgenootjes in de positie als de Nachtwacht te fotograferen 

Ik weet wat een Hollandse meester is. Hollandse meester 
Kleurplaat 
[samen duo] 

x 1x x   
Ik kan samen met mijn klasgenootje overleggen hoe dat we de kleurplaat gaan inkleuren. 

Ik kan goed luisteren naar de ideeën van mijn klasgenootje. 

Ik kan goed samenwerken om een mooi resultaat te krijgen. 

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik en 
wat wil ik? 

Pop-Art Ik weet wie Andy Warhol is. Andy’s selfie x 1x  x  
Ik weet welke techniek hij gebruikte voor het Marlin Monroe schilderij. 

Ik kan mijn selfie maken volgends de techniek van Andy Warhol.. 

Perspectief  
op jezelf 

De leerling kiest een opdracht die eerder in het schooljaar is afgerond met de wens 
eindproduct te verbeteren. Dit kan alleen bij de individuele opdrachten. 

Vrije keuze x 1x   x 

Rapport 2, cijfer = 
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Zorg en welzijn 
Klas 1 VAK: Zorg en Welzijn 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT – ZW - Thema 1 
– Verzorging, een 
vak voor jou. 

… eigen grenzen te stellen. SO (verplicht) Nee 1   X 

… dat iedereen anders is. Omgangsspin Nee 1  X  

… wat persoonlijke verzorging is. Bonenpractica Ja 1   X 

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

PT – ZW - Thema 7 
– Je voeding 

… waarom we eten.       

… een gezonde en voedzame maaltijd te bereiden.  Practica Gezond 
recept (film) 

Ja 2  X   

… wat gezonde snacks zijn (alternatief). SO (verplicht) Nee 1    

 Practica Suiker 
poster 

Ja 1  X   

Rapport 1 op basis van minimaal  
 

6 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

PT – ZW - Thema 
3- Je gezondheid. 

… wat gezonde en minder gezonde dingen zijn SO (verplicht) Nee  1    

… hoe hij ziek kan worden en hoe hij vlugger geneest. Practica: 
geneesmiddelen 

Nee     

… wat een levensstijl is. Poster 
leefstijlziekte. 

Ja  1  X   

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT – ZW - Thema 6 
– Thuis in je huis.  

… wat het huishouden inhoud.  SO (Verplicht)  Nee  1    

… inzicht te krijgen in het huishouden.  Filmpje 
huishoudelijke 
taken  

Ja      X  

… wat veiligheid in en om het huis is.       

… rekening te houden met het milieu.        

Traject 5 
Mei – zomer  
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

PT – ZW – EHBO 
module 

In deze periode werkstukken / practica afmaken of toeten inhalen.        

Als iedere leerlingen op schema is wordt er basis EHBO aangeboden.  Basis Certificaat  Ja     X 

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Techniek 

Klas 1 VAK: Techniek 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert:  Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

HPCC-Tn-L1-T1 
Algemene 

kennismaking 
& 

Veiligheid in het 
lokaal 

Aan welke veiligheidsregels ik me moet houden  Nee  X   

Klassikaal een opbergbak maken 
Wat is hout, hoe hij moet meten, met de hand figuurzagen, hout schuren 

Opbergbak Ja 1 X   

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

HPCC-Tn-L1-T2  
hoe moet ik zagen 

Een eigen ontwerp of print van internet op hout aan brengen en uitzagen met 
de hand, gaten boren, monteren en netjes afwerken  

Eigen ontwerp 
zie voorbeeld 
poes 

Ja 1 X   

Zaag met de hand een klok maak de uur verdeling en monteer er wijzers op Klok Ja 1 X   

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

HPCC-Tn-L1-T3 
Hoe moet ik 

meten 
 

Wat het verschil is tussen centimeters en  millimeters.  Meten Nee  X   

De deurhanger op maat aftekenen en uitzagen 
Kan lijnen trekken op de juiste afmeting 

Deurhanger Ja 1 X   

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

HPCC-Tn-L1-T4 
Zagen met de 

Machine 

Met de figuurzaagmachine zagen en houdt zich aan de veiligheidsregels, een 
gat in kunststofboren. 

Kunststof 
Boekenlegger 

Ja 1 X   

Met de figuurzaagmachine zagen, haakjes netjes en recht monteren Teckel Ja 1 X   

Samen met een klasgenoot een samengesteld product maken vliegtuig of 
sierraadhand.  

Vliegtuig  of 
Sierraadhand 

Ja 2 X   

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

HPCC-Tn-L1-T5 
Maak een product 

nogmaals maar 
dan zelfstandig 

1 product nogmaals maken maar dan beter Vrije keuze  Ja 2  X  

Van een flesje een raket maken en deze met gebruik van lucht lanceren Waterraket Nee   X  

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Interne stage Z&W 
Klas 1 VAK: Interne stage Z&W 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT – ZW – interne 
stage Lj.1 Afwassen 

De juiste werkvolgorde te hanteren toets  1   x 

De afwas verzamelen       

De afwas op de juiste wijze verwerken       

Hand – en theedoekdoeken van elkaar onderscheiden       

Het aanrecht schoon achterlaten       

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

PT – ZW – interne 
stage Lj.5 Ophalen 
kopjes klassen 

Een dienblad op de juiste manier gebruiken   1  x  

Op de gang sociaal wenselijk gedrag vertonen       

De lokalen op de juiste manier betreden       

       

       

Rapport 1 op basis van minimaal  
 

2 cijfers 

 

Overige jaarprogramma nader te bepalen 

 

 

 

 

 

 

 



Interne stage aulakeuken 

Klas 1 VAK: Interne stage aulakeuken 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product = 
(cijfer in 
Magister) P
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
 

(Persoonlijke) 
Hygiëne  

Mijn uiterlijk is volgens protocol: 

 Korte schone nagels. 

 Mijn haar zit in een staart/vlecht of knotje. 

 Ik heb werkkleding aan (geen trainingsbroek/truitje met v hals & dichte 
schoenen) 

 Ik was mijn handen volgens protocol 

 Indien ik met verse producten werk en /of beleg trek ik handschoenen 
aan 

Praktijktoets 
persoonlijke 
hygiëne + foto 
van leerling als 
bewijs (door 
leerling zelf 
gemaakt) 

Ja Ja  x  

Werkhouding O/M/V/G 
Werktempo O/M/V/G 
Omgang met anderen O/M/V/G 

O/M/V/G, 
wordt 1 cijfer in 
Magister  

Nee 
  

Ja 
  

  X 
 

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
 

Hygiënisch werken  Ik maak vuile werkbanken eerst schoon met een droge doek, daarna 
met een natte doek 

 Ik controleer of ik mijn werkplek schoon achterlaat, na het werken 

 Ik spoel de vuile vaat eerst goed af voordat ik het in de vaatwasser zet 

 Ik droog de afwas af als deze is gewassen  

 (Afwas wordt opgeruimd op de bestemde plaats in de keuken )                                                                   

Praktijktoets 
hygiënisch 
werken 

Nee ja  X  

Werkhouding O/M/V/G 
Werktempo O/M/V/G 
Omgang met anderen O/M/V/G 

O/M/V/G, 
wordt 1 cijfer in 
Magister  

Nee 
  

Ja 
  

  X 
 

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
 

Broodverwerking   Ik bak de broodjes op de juiste temperatuur af 14 min op 180°C en 
leg ze netjes in de bak 

 Ik snijd broodjes op de juiste manier open. 

 Ik bereid de broodjes volgens instructie. 

Belegde 
broodjes 
+ foto als bewijs 

Ja  Ja   x  

Werkhouding O/M/V/G 
Werktempo O/M/V/G 
Omgang met anderen O/M/V/G 

O/M/V/G, 
wordt 1 cijfer in 
Magister  

Nee 
  

Ja 
  

  X 
 

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
 

Werkinzicht  Ik kan na een aantal lessen zelfstandig of in duo’s basisgerechten 
maken:  

- Tosti's 
- Smoothie 
- Belegde broodjes  

 Ik toon initiatief door voorstellen te doen met betrekking tot taken die 
gedaan moeten worden 

Tosti/ 
Belegde 
broodjes/ 
Smoothie 
+ foto als bewijs 
 

Nee ja x   

Werkhouding O/M/V/G 
Werktempo O/M/V/G 
Omgang met anderen O/M/V/G 

O/M/V/G, 
wordt 1 cijfer in 
Magister  

Nee 
  

Ja 
  

  X 
 

Traject 5 
Mei – zomer  
 
 

Samenwerken  Ik kan overleggen met anderen. 

 Ik kan samenwerken (informatie uitwisselen en de taken afstemmen tot 
1 doel) 

 Ik kan ondersteuning bieden als hierom gevraagd wordt. 

 Ik kan instructies geven. 

In duo’s een 
zelfgekozen 
gerecht maken  

Ja Ja  X  

Werkhouding O/M/V/G 
Werktempo O/M/V/G 
Omgang met anderen O/M/V/G 

O/M/V/G, 
wordt 1 cijfer in 
Magister  

Nee 
  

Ja 
  

  X 
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Interne stage koken  
Klas 1 VAK: Koken 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT-KK 
Kennismaking 
Keuken 

Persoonlijke hygiëne 
Vaste werkvolgorde 
Handmatig voorspoelen en afwassen 
Keukenmateriaal inruimen 
Keukenblok schoonmaken 

Praktijktoets  nee 1x   x 

Samen op een hygiënische wijze een maaltijd bereiden met een medeleerling Maaltijd  Ja 2x x   

Samen op een hygiënische wijze iets bakken met een medeleerling Baksel  Ja  2x x   

Werkhouding en samenwerking  O/V/G nee ja    

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Wie ben ik, 
wat wil ik? 

PT-KK 
Zelfredzaamheid 
Koken 

Keukenmaterialen klaarzetten 
Afwegen met de weegschaal 
Afmeten met de maatbeker 
Juiste snijplank gebruiken 

Praktijktoets  nee 1x   x 

Een maaltijd maken op basis van een eigen keuze uit drie. Hierbij kan de 
leerlingen een verschil maken tussen gezonde en ongezonde keuzes omdat de 
leerling bekend is met de schijf van 5. 

Maaltijd  ja 2x x   

Een baksel maken op basis van een eigen keuze uit drie. Hierbij kan de 
leerlingen een verschil maken tussen gezonde en ongezonde keuzes omdat de 
leerling bekend is met de schijf van 5. 

baksel Ja  2x x   

Werkhouding  O/V/G Nee ja    
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

PT-KK 
Hygiëne en  
veiligheid 

Hygiënisch met vlees- en visproducten omgaan Praktijktoets nee 1x  x  

Veilig (koks)messen  gebruiken       

Veilig gebruik (elektrisch) keukenapparatuur       

Gebruik koelkast en opslag producten       

Hygiënisch en veilig een maaltijd bereiden en de gekregen feedback verwerken. Maaltijd   ja 2x x   

Een baksel veilig bereiden in de oven en de gekregen feedback  verwerken. Baksel      

Werkhouding 
 
 

     O/V/G             nee ja    



Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT-KK 
Snijtechnieken 

Correcte wijze koksmes hanteren Praktijktoets nee 1x   x 

Julienne en brunoise snijden       

Dunschiller en mesje hanteren       

Ui in halve of in kwart ringen       

Samen een gezonde en verantwoorde maaltijd bereiden met een medeleerling 
De leerling kan gezonde en verantwoorde keuzes maken. 

Maaltijd ja 2x x   

Samen een gezonde ovenschotel bereiden. De leerling kent het verschil tussen 
gezonde en ongezonde keuzes in relatie tot de schijf van 5.                                                  

Baksel ja 2x x   

  Werkhouding en samenwerking O/V/G nee ja    

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

PT-KK 
Keukenmaterialen 
en warenkennis 
 

Home 1 Kennis keukenmaterialen Praktijktoets nee 1x x   

Soorten zuivel       

Soorten groenten en fruit       

Soorten en koken rijst en pasta       

Gebruik biologische producten       

Een gezonde maaltijd bereiden met biologische producten en de leerpunten 
verwerken. 

Maaltijd ja 2x    

Een nagerecht met zuivelproducten bereiden en de leerpunten verwerken. Nagerecht ja 2x    

Werkhouding 
 

O/V/G nee ja    
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