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Nederlands  
Klas 2 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 2  Zo doen we 
dat samen 

Wij (groepjes van 2) kunnen de schoolgids lezen en een kort verslagje maken. 
Dit gebeurd in groepjes van 4.  

-Verslagje (max. 
15 zinnen) 

 1x   x 

De leerling kan de route van school naar huis beschrijven met 
herkenningspunten (OV, lopend en/of fietsend) 

-Kopie verslagje    x x 

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

-Uitnodiging 
gaat naar alle 
ouders  

 1x  x x 

Een poster maken van de klassenregels per duo -Poster met 
klassenregels 

 1x  x x 

Wij kunnen samen werken aan de Leesparade. Dit doen wij in groepjes van 3-4 
 
 

-Foto van 
werkboek 
Leesparade 

 1x  x x 

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

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

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

De leerling kan een korte persoonlijke brief schrijven ( ik let op aanhef, 
datering, middenstuk en afsluiting) 
 

-Persoonlijke 
brief 

x 1x  x x 

De leerling  kan een ansichtkaart maken  ( let op netheid, spelling en 
duidelijkheid) voor iemand anders 

-De kaart  1x  x x 

De leerling kan een nette email  maken en sturen naar een docent -email printen  1x  x x 

       

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

Rapport 1 op basis van minimaal  
 

9 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

PT-NL-Traject 3 
Klas 2 Omgaan met 
feedback 

       

De leerling  maakt een opdracht met werkwoorden en de ander kijkt het voor 
hem/haar na 

-nagekeken 
werkblad 

 1x   x 

De leerling kan een sollicitatiebrief schrijven en vult zijn cv aan -sollicitatiebrief 
en CV 

x 2x  x x 

Rollenspel sollicitatie trainen (schrijf 3 tops en 3 tips) 
 

-3 tops en tips    x x 



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

x 1x  x x 

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

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT-NL-Traject 4 
Klas 2 Samen sterk 

De leerling zoekt een krantenartikel, leest die voor in de klas, maakt een aantal 
vragen hierover en laat de klas antwoord geven op de vragen.  

-Cijfer in Profijt  1x   x 

De leerling  maakt een verslagje over een schooluitje met de klas -Verslagje in 
Profijt 

x 1x   x 

De leerling kent de zwakke en sterke werkwoorden en werkt hieraan in een 
groepje. 

-Cijfer in Profijt  1x   x 

De leerling maakt een Sova verslag over de  geleerde vaardigheden ( in de klas).  
 

-Verslag in 
Profijt 

x 1x   x 

De leerling heeft zijn/haar IOP-doel behaald  -IOP in Profijt     x 

Ik heb minimaal 1 Deviant/Breekijzer toets af -Cijfer in Profijt x 2x   x 

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

PT-NL-Traject 5 
Klas 2 Wat kan ik, 
wat wil ik? 

De leerling kan de functie-eisen vastleggen van het beroep dat hij/zij later wilt 
worden 

-Verslag met 
titel en alinea 
indeling  

x   x x 

De leerling kan een ansichtkaart met datering en adressering maken  -Ansichtkaart 
met cijfer 

 1x  x x 

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

-Diataal toets  1x  x x 

De leerling kent zijn/haar IOP-doel -IOP in Profijt    x x 

De leerling heeft de TNT-toets gemaakt -TNT 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 2 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 
gewicht  

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 met het thema gewicht 

oplossen. 

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

 

1x 
 

x 

 
 

 

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

Tijd en 
temperatuur. 

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. De verschillende tijdseenheden en kan zowel digitaal als analoog 

klokkijken. 

Eindtoets tijd en 
temperatuur 
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 + 
kaartlezen.  

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. De verschillende aanzichten benoemen en een plattegrond aflezen met 

de daarbij horende legenda.  

Eindtoets 
figuren en 
kaarten versie B 
op papier van 
Deviant  
 

 

1x x 
 
 

 

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

Samen 
verhoudingen 
oplossen. 

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. Samen met een medeleerling sommen met het thema verhoudingen 

oplossen. 

Eindtoets 1F H8 
verhoudingen 
op papier 
 
O/V/G 
samenwerken 

 

1x x 
 
 

 

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

Eindmeting + 
procenten. 

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. Rekenen met procenten. 

Eindtoets 1F 
H10 procenten 
op papier 
 

 1x x 
 
 

 

Rapport 2 op basis van minimaal  
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Engels 
Klas 2 VAK: Engels  

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Thema 4: 
Vervoer 

P-ENG-Engels 
Vooraf Vervoer 

De leerling kan over het vervoer praten met de geleerde woorden en zinnen.  Hoofdstuk 1 & 2  
van Thema: 4 in 
Boek en Toets in 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling kan een korte Engelse tekst  over het vervoer lezen en begrijpen. Hoofdstuk 3 van 
Thema : 4 in 
Boek en Toets in 
Studiemeter 

 1x  x  

De leerling heeft  minimaal 1 hoofdstuktoets in Studiemeter af. -Cijfer in Profijt  1x  x  

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
Thema 4: 
Vervoer 

P-ENG-Engels 
Vooraf Vervoer 

De leerling kan een kort gesprek voeren over het vervoer en wat je onderweg 
meemaakt.  

Hoofdstuk 4 van 
Thema 4: in 
boek en 
Studiemeter 

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij een kort Twitterberichtje moet schrijven. Hoofdstuk 5  
van Thema 4: in 
boek en 
Studiemeter 

 1x  x  

De leerling rondt Thema 4: Vervoer af -Cijfer in Profijt  1x  x  

Rapport 1 op basis van minimaal  
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Thema 5: 
Gezondheid & 
ziekte 

P-ENG-Engels 
Vooraf Gezondheid 
en ziekte 

De leerling kent de woorden en zinnen waarmee je  over je gevoelens en over 
hoe je je voelt praat.  

Hoofdstuk 1 en 
2 van Thema 5 
in Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling  kan een korte tekst over het thema: gezondheid & ziekte wonen 
lezen en begrijpen. 

Hoofdstuk 3 van 
Thema 5 in boek 
en Studiemeter. 

     

 
 
 

P-ENG-Engels 
Vooraf Gezondheid 

 
 
De leerling weet hoe hij/zij in een gesprek voert over hoe hij/zij zich voelt en 

 
 
Hoofdstuk 4 van 

  
 
 

  
 
 

 



Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Thema 5: 
Gezondheid & 
ziekte 

en ziekte over afspraken.  Thema 5 in 
Boek en 
Studiemeter. 

1x x 

De leerling weet hoe hij/zij een kort berichtje moet schrijven over het thema: 
Gezondheid & ziekte. 

Hoofdstuk 5 van 
Thema 5 in 
Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling heeft  rondt Thema 5: Gezondheid en ziekte af in het boek en op 
Studiemeter.  
 
 

-Cijfer in Profijt  1x  x  

Traject 5 
Mei – zomer  
 
Thema 6: 
Contact 

P-ENG-Engels 
Vooraf Contact 

De leerling kent de woorden en zinnen waarmee je  over ‘contact maken’ kunt 
praten. 

Hoofdstuk 1 en 
2 van Thema 6 
in Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling  kan een korte tekst over het thema: contact lezen en begrijpen. Hoofdstuk 3 van 
Thema 6 in 
Boek en 
Studiemeter. 

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij in een afspraak maakt.  Hoofdstuk 4 van 
Thema 6 in 
Boek en 
Studiemeter.  

 1x  x  

De leerling weet hoe hij/zij een Twitterbericht moet schrijven over het thema: 
contact. 

Hoofdstuk 5 van 
Thema 6 in 
Boek en 
Studiemeter. 

 1x    

De leerling heeft  rondt Thema 6: contact 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 2 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 6.2 
Dreiging van het 
water 

Les 1: Nederland waterland 
- Dat delen van Nederland kunnen overstromen. 
- Waar duinen, dijken en dammen liggen. 

Les 2: Vechten tegen de zee 
- Welke maatregelen zijn genomen om een watersnoodramp als in 1953 

te voorkomen. 
Les 3: Gevaar uit de bergen 

- Dat ook rivieren kunnen overstromen. 
- Dat dijken geen garantie zijn voor veiligheid. 

Les 4: Nieuw land 
- Verschillende manieren om nieuw land te maken: inpolderen van 

gebieden en het opspuiten van zand. 
Les 5: Waterland 

- gaan de kennis uit de afgelopen vier lessen toepassen door een 
ontwerp te maken en presenteren van een waterkering in een ander 
land. 

Les 5: 
Ontwerp en 
presentatie 
waterkering 

Nee 1x  X  

Les 6: Kennistoets Kennistoets Ja 1x  X  

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

P-GS-Thema 6.1. 
Ontdekkers & 
hervormers 

 

Les 1. Woeste avonturen 
- De leerlingen weten wie de wereldontdekkers waren. 
- De leerlingen weten hoe gevaarlijk een ontdekkingsreis  was.  

Les 2. Bedriegers in de kerk  
- De leerlingen weten waarom de kerk kritiek kreeg. 

Les 3.Tachtig jaar oorlog   
- De leerlingen weten hoe de tachtig jarig oorlog is ontstaan. 
- De leerlingen weten waarom Nederland een republiek werd.   

Kennistoets x 1x  x  



Les 4. Oranje en Spanje 
- De leerlingen weten hoe het Wilhelmus is ontstaan. 
- De leerlingen kennen het couplet van het Wilhelmus.  
- De leerlingen weten wie de baas was. 

Les 5. Stoere zestiende-eeuwers  
- De leerlingen weten wat de moedige mensen in de zestiende eeuw 

deden. 
- De leerlingen  weten wie de stoere mensen waren in de zestiende 

eeuw. 
Les 6. PowerPoint presentaties  

- De leerlingen kunnen een PowerPoint presentatie houden 

PowerPoint 
Wilem van 
Oranje of de 
Tachtigjarige 
oorlog of een 
andere held uit 
die tijd. 

x 1x  x  

Rapport 1 op basis van minimaal  
 

4 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

P-GS-Thema 6.2. 
Regenten & vorsten 

 

Les 1. Stinkend rijk, Amsterdam de gouden stad 
- Hoe mensen rijk werden in de 17e eeuw  
- Andere benaming voor de 17e eeuw 
Les 2. Schip ahoy, De grote oversteek  
- Waardoor de VOC een belangrijk bedrijf werd 
- Hoe het was om op de VOC te werken 
Les 3.Hollandse meesters, een miljoen schilderijen  
- Wie Rembrandt is  
- Wat Rembrandt bekend heeft gemaakt  

In duo’s werken 
aan PP 
Kennistoets 
PowerPoint 
maken over de 
Gouden eeuw 

x 1x  x  

Les 4. Ruzie in de republiek, Wie is de baas 
- Wie de stadhouder was en wat hij deed 
- Wie de baas was van de republiek  
Les 5. Wat een rampjaar, Het einde van de gouden tijd  
- Waardoor er een eind kwam aan de Gouden eeuw 
- De aanvallen vanuit Europa die leidde tot het rampjaar van 1672 
Les 6. PowerPoint presentaties  

- De leerlingen kunnen een PowerPoint presentatie houden 
 

PowerPoint De 
Gouden eeuw 
Presenteren 

x 1x  x  

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 

P-GS-13 in de oorlog Les 1: Een stad in brand 
- Hoe de oorlog in Europa begonnen is. 

Les 2: De bezetting 

Puzzel 13 in de 
oorlog in duo’s  

Ja 1x  X  



Samen sterk - Hoe Nederland bezet werd. 
Les 3: NSB 

- Waar NSB voor staat en wat deze beweging doet. 
Les 4: Verraad en verzet 

- Hoe de mensen in Nederland zich verzetten tegen de Duitsers. 
Les 5: Jodenvervolging 

- Wat er met Joden gebeurde in de oorlog.  
Les 6: De bevrijding 

- Hoe Nederland bevrijd is.  
Les 7: Puzzel 

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

P-AK-Thema 5.2 
Ontdek Nederland 

Les 1: Kleurig Nederland 
- Hoe Nederland er van boven uitziet. 
- Welke provincies er zijn. 

Les 2: Op safari 
- Maken kennis met het landschap van Nederland. 
- Wat De Grote Vijf van Nederland zijn. 

Les 3: Waterwijs 
- Een waterkaart maken van Nederland. 
- Wat de belangrijkste wateren in Nederland zijn. 
- Er drie soorten water zijn. 
- Wat een windroos. 

Les 4: Pretland 
- Welke leuke dingen er in Nederland te doen zijn. 
- Hoe je een thematische kaart maakt. 

Les 5: Erop uit! 
- Een weekplanning maken voor een vakantie in Nederland met gebruik 

van de atlas. 

Les 5:  
Weekplanning  

Nee 1x  x  

  Les 6: Kennistoets Kennistoets Ja 1x  x  

Rapport 2 op basis van minimaal  
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LOB 
Klas 2 VAK: LOB methode Zo werkt het (deel 2) sociale vaardigheden op het werk 

 Naam traject en 
onderwerpen 

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

Werknemers 
vaardigheden 

een CV maken Hoofdstuk 1 CV / opdrachten 
H1 

Ja 2 X   

wat werken in de bouw betekend Hoofdstuk 2 Opdrachten H2  1 X   

wat werken op kantoor betekend Hoofdstuk 3 Opdrachten H3  1 X   

wat werken in een supermarkt inhoud en maakt een sollicitatiebrief Hoofdstuk 
4 

Sollicitatiebrief / 
opdrachten H4 

Ja 2 X   

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

Werknemers 
vaardigheden 

wat zijn verzekeringen en waarvoor zijn ze als je pizzabezorger bent Hoofdstuk 
5 

Opdrachten H5  1 X   

er verschillende werkzaamheden en opleidingen zijn in de zorg Hoofdstuk 6 Opdrachten H6  1 X   

omgaan met druk en veranderingen voor de mode Hoofdstuk 7 Opdrachten H7  1 X   

regels en regelgeving binnen een havenbedrijf kennen. Hoofdstuk 8  Opdrachten H8  1 X   

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

Werknemers 
vaardigheden 

waar je aan moet voldoen en welke mogelijkheden er zijn om in het groen te 
gaan werken Hoofdstuk 9 

Opdrachten H9  1    

wat is een productiebedrijf en wat wordt er zoal ingepakt Hoofdstuk 10 Opdrachten H10  1    

welke verzekeringen heb je nodig om in een garage te werken en wat kun je 
verdienen Hoofdstuk 11 

Opdrachten H11  1    

hoeveel uur je mag werken, wat hygiëne is binnen de horeca Hoofdstuk 12  Opdrachten H12  1    

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

Werknemers 
vaardigheden 

hoe het werken is in een verhuurbedrijf Hoofdstuk 13 Opdrachten H13  1    

wat je moet doen om voor een uitzendbureau te werken Hoofdstuk 14 Opdrachten H14  1    

hoe het is om als vrijwilliger bij een kinderboerderij te gaan werken Hoofdstuk 
15  

Opdrachten H15      

hoe je moet zoeken naar een baan Hoofdstuk 16  Opdrachten H16 ja 2    

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

Eind presentatie een PowerPoint maken van zijn / haar droombaan. PowerPoint/ 
opdrachten H17 

ja 2    

Rapport 2 op basis van minimaal  6 cijfers 

 



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 
 

4 cijfers 

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 
helpen 

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

Huiswerk les 2 
Iemand helpen 

Nee 1x  X  

Traject 5 
Mei – zomer  

PT - SOVA - Uit een 
gevecht blijven 

Ik kan bedenken waarom ik wil vechten 
Ik kan nadenken over de gevolgen van een gevecht 

Werkhouding en 
inzet tijdens les 1 + 

Nee  1x x   



 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

Ik kan nadenken over wat ik ander wil doen dan vechten 
Ik kan beslissen wat de beste oplossing is en doe het 

2 

Rapport 2 op basis van minimaal  
 

5 cijfers 

  



Social Media 
Klas 2 VAK: Social Media/Mentor les 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling leert: Product =  
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Traject 1 
Zomer – herfst  
  
 

Thema 5 – Slim 
internetten (hoe 
ga je online met 
elkaar om). 

Wat online pesten is ( cyberpesten ) Opdracht: tips voor online 
pesten 

Nee   x  

Hoe hij online met anderen om moet gaan Opdracht: Casus beoordelen Nee 1x x   

Waar hij/zij melding kan doen van cyberpesten Kahoot quiz. Nee   x  

Traject 2 
Herfst – kerst 
 
 

Thema 6 – 
Afspraken maken 
 

Samen te werken in een groep om de opdracht uit te voeren Gemaakte afspraken op papier Nee 1x   x 

Rekening met anderen te houden op sociale media Kahoot Quiz Nee   x   

Gezamenlijk afspraken te maken hoe online om te gaan met 
elkaar en de afspraken op een poster vast te leggen 

Poster hand out nee 2x  x  

 Rapport 1 op basis van minimaal  3 cijfers 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
 

Thema 7- Social 
media 
  

Gastles/spreker         

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
 

Thema 8 –
verdiepingsles 
seks op het 
internet  

De gevolgen van online flirten Opdracht: seks op het internet Nee  1x  x  

Wat je hij kan doen wanneer hij slachtoffer is van online seksueel 
misbruik  

Kahoot quiz Nee   x    

Rekening te houden met anderen       

Traject 5 
Mei – zomer  
 
 

EXTRA- 
vediepingsles 
online pesten 

Bewust te worden van de gevolgen van hun eigen online gedrag 
en handelen op sociale media. 

Gemaakte afspraken op papier  Nee 1x  x  

Bewust te worden dat cyberpesten te verminderen is door als 
klas in actie te komen tegen de pesters en de meelopers. 

Poster hand out  Nee 2x  x   

Bewustwording dat bepaalde vormen van cyberpesten, zoals het 
ongewenst publiceren van foto en videomateriaal, strafbaar is 

Kahoot quiz nee  x   

Samen afspraken te maken       

Rekening te houden met anderen       

Alle opdrachten moeten met voldoende worden beoordeeld voor 
het behalen van het Social media certificaat aan het einde van 
leerjaar 2. 

Certificaat: Social Media wijs 
deel 2 

Ja      

Rapport 2 op basis van minimaal  3 cijfers 



 

Burgerschap 

Klas 2 VAK: Burgerschap 

 Naam traject en 
onderwerpen 

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

Hobby’s 
 
P - BS - STRUX - 
Vrije tijd H1 Wat 
vind je leuk? 

De verschillen tussen werk en vrije tijd benoemen toets nee 1x  X  

Kan verschillende hobby ‘s ,sporten benoemen verslag 
favoriete hobby 
of favoriete 
artiest 

ja 1x  X  

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

Ken je omgeving 
 

Kan de plattegrond van Charlois interpreteren speurtocht nee 1x  X  

Kan een aantal uitjes in Rotterdam benoemen toets nee 1x  X  

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

Meepraten/  
meedoen 
PS - BS - STRUX 
Meedoen en 
meepraten 

Weet wat inspraak betekent toets nee 1x  X  

Weet wat democratie  toets nee 1x  X  

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

Informatie 
verzamelen 
P-BS-STRUX- 
Online H3 
Informatie zoeken 
op internet 

Informatie bij elkaar zoeken over films ,t.v. programma’s restaurants etc.  toets nee 1x  X  

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

Kiezen/kopen 
P-BS-STRUX- 
Online H4 Kopen 
en boeken via 
internet 

Weet hoe reclame werkt       

Kan producten vergelijken       

Berekeningen maken met behulp van de rekenmachine toets nee 1x  x  
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Lichamelijke opvoeding 

Klas 2 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 en tweede houdgreep uitvoeren bij een medeleerling. Cijfer: 
houdgreep 

Nee 1x X   

Samenwerken – Blindemannetje met parcours 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 halve draai in en halve draai uit met afsprong uit 
de ringen. 

Cijfer: 
Strekhangzwaai 
halve draai 

Nee 1x X   

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

Nee 1x X   

Turnen – Wendsprong met afzet vanuit de trampoline over de kast Cijfer: 
Wendsprong 

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, 

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  



wat wil ik? 
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Handvaardigheid  

Klas 2 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 

Brazilië  Ik weet welke dier het symbool staat van Brazilië. Tropische vogels x 1x  x  
Ik weet waar deze dieren leven. 

Ik kan met gekleurd papier een tropische vogel maken. 

Ik kan de trappen van Rio herkennen. Trappen  1x x   
Ik kan goed knippen. 

Ik kan netjes zonder lijmklodders plakken. 

Ik kan een afbeelding maken d.m.v. papier mozaïek. 

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

Gekke kunst Ik weet wie Joan Miró is. Joan Miró  1x  x  
Ik kan goed samen werken met mijn groepje. 

Ik kan rustig wachten tot dat de rest van mijn groepje klaar is voor de volgende dobbelsteen 
tekenopdracht. 

Ik kan na de dobbelsteen opdrachten mijn tekening afmaken in de stijl van de kunstenaar Miró. 

Ik weet hoe het schilderij van Mona Lisa eruit ziet. Mona Lisa x 1x  x  
Ik weet dat er heel veel parodie van zijn gemaakt. 

Ik weet wat een parodie is. 

Ik kan mijn eigen parodie maken van het schilderij. 

Halloween 
 

Ik weet van het ontstaan van Halloween. Sprookhuis 
 

x 1x x   
Ik weet waarom het vroeger gevierd werd. 

Ik kan een spookhuis tekenen. 

Ik kan met een schaar of scherpmesje netjes de ramen uitsnijden zodat ze open kunnen. 

Rapport 1, cijfer =  
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Klas 2 VAK: Handvaardigheid 

 Naam traject en 
onderwerp 

De leerling kan/leert Product = 
toets/werkstuk P
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Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
Omgaan met 
feedback 

Kijk naar jezelf Werken met de beoordelingsmethode van de docent aan het einde van elke opdracht.  
- 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. 

Beoordelings- 
formulieren  
voor 2 opdrachten 

x 1x x   

England Ik weet wat High Tea betekend. High tea  1x  x  
Ik kan een theepot ontwerpen om cadeau te geven. 

Ik kan mijn theepot netjes plakken op karton. 

Ik kan mijn theepot netjes vouwen. 

Ik weet van het ontstaan van popmuziek. Popmuziek x 1x  x  
Ik weet dat er verschillende stijlen muziek is en deze ook een eigen look hebben. 

Ik kan vertellen welke muziekstijl ik leuk vindt. 

Ik kan een gitaarontwerpen met mijn stijl muziek. 

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Overwinnen 
en verliezen 

Architectuur Ik kan kleuren kiezen die bij de avondlucht passen. Skyline x 1x x   
Ik kan netjes met de verfmaterialen omgaan. 

Ik weet wat een skyline is en kan deze tekenen en knippen. 

Ik weet wat een weerspiegeling is. 

Ik kan met een zwart potlood de weerspiegeling in het watertekenen. 

Ik weet wat een architect doet. Huis van de 
toekomst 

x 1x  x  
Ik kan een ontwerp maken van mijn idee van het huis uit de toekomst. 

Ik kan mijn huis presenteren en uitleggen waarom ik deze ontwerpkeuzes heb gemaakt. 

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

Spanje Ik weet wie Salvador Dali is en kan hem herkennen aan zijn snor. Salvador Dali  1x  x  
Ik weet in welke stijl zijn kunst hoort. 

Ik kan een portret tekenen in zwart en wit. 

Ik dan deze netjes uitknippen en opplakken. 

Ik kan een aan mijn getekende portret een snor toevoegen. 

Ik weet wie Picasso is. Picasso x 1x  x  
Ik kan goed samen werken met mijn groepje. 

Ik kan rustig wachten tot dat de rest van mijn groepje klaar is voor de volgende 
dobbelsteen tekenopdracht. 

Ik kan na de dobbelsteen opdrachten mijn tekening afmaken in de stijl van de kunstenaar 
Picasso 



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 = 
 

op basis van min 8 
cijfers 

Zorg en Welzijn 
 
Klas 2 VAK: Zorg & 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 2 
– Je uiterlijk. 

… dat iedereen anders is en daar respect voor te hebben.        

… dat je in de puberteit verandert. SO Nee 1    

… de functie van kleding en wat erin zit. Opdracht stof-
vezel 

Nee 1    

… wat veiligheid en kleding met elkaar te maken hebben Toets Nee 2    

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

PT – ZW - Thema 5 
– Je relaties. 

… wat de puberteit me je lichaam doet.       

… wat seksualiteit inhoud.       

… welke vormen van persoonlijke relaties er zijn en daar respect voor te 
hebben.  

Toets Ja 2    

… hoe een condoom werkt. Condoom 
practicum 

Nee 1    

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

PT – ZW - Thema 8 
– Vrije tijd en 
werken. 

… hoe je werk/school en vrije tijd verdeeld.  SO Nee 1    

… wat er in de wet staat over werken. Toets Nee 2    

… wat vandalisme is en wat het ons kost. Practicum Nee 1    

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT – ZW - Thema 4 
– Genieten ? 

… welke genotsmiddelen er zijn en wat de risico’s daarvan zijn SO Ja 1    

… hoe je preventie tegen genotsmiddelen voor anderen kunt ontwerpen. Opdracht Ja 2    

… dat de beslissing van toediening bij jezelf ligt. Toets Nee 2    

Traject 5  De leerling maakt opdrachten af of haalt toetsen in.   Werkstuk en Ja 4    



Mei – zomer  
 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

PT – ZW - 
Werkstuk VVJ 

Anders: 
… over een onderwerp van afgelopen jaar een werkstuk te maken (en deze kort 
te presenteren.) 

presentatie 

Rapport 2 op basis van minimaal  7 cijfers 

 

Techniek 
Klas 2 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-J2-T1 
Meten en 
samenstellen van 
een product 

Een houten mobielhouder, overnemen op hout, zagen, boren, lijmen, 
aanpassen aan zijn eigen GSM en samenstellen tot een geheel  

Mobielhouder Ja 1  X  

Een grote wasknijper aftekenen met een blokhaak, voorboren met kolomboor, 
veer buigen van lasdraad en afwerken en samenstellen 

Wasknijper Ja 1  X  

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

HPCC-Tn-J2-T2 
Zelfstandig een 
product maken 

M.b.v. een plaatjes boek aftekenen, centeren, boren, vijlen en samenstellen 
met een popnageltang. 

Spaarpot blikje Ja 1  X  

Een eigen werkstuk zoeken op het internet en maakt het dan in de les Eigen werk Ja 2  X  

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

HPCC-Tn-J2-T3 
Kennismaken met 
nieuwe technieken 

Kunststof, aftekenen, boren buigen met een gloeispiraal en samenstellen Plexiglas 
Pennenhouder 

Ja 1  X  

Messing, aftekenen, boren, zagen met “junior zaag”, rond vijlen en het geheel 
schuren en polijsten. 

Messing Opener Ja 1  X  

Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

HPCC-Tn-J2-T4 
Solderen en 
Elektriciteit 

Een vis van lasdraad  vormen en samen met een klasgenoot solderen Vis in Raam Ja 1  X  

Kabel aan kronen, stekker en contrastekker monteren Verlengkabel Ja 1  X  

Traject 5 
Mei – zomer  

HPCC-Tn-J2-T5 
combineer mijn 

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

Kunststof product bewerken, vormen en samenstellen Plexiglas Ja 1  X  



 
Wat kan ik, 
wat wil ik? 

opgedane kennis penhouder met 
klok 

Rapport 2 op basis van minimaal  3 cijfers 

 

Interne stage Z&W 
Klas 2 VAK: Interne stage Z&W 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  

P
ro

-d
ip

 
ja

/n
ee

 

W
e

gi
n

g 
 

ra
p

p
o

rt
 

G
e

st
 

G
e

c 

Ze
lf

  

Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT – ZW –interne 
stage Lj.2- Emmer 
en werkdoek 

Emmer vullen   1  x  

Werkdoek ergonomisch uitwringen       

werkdoek vouwen Foto’s per 
onderdeel 

     

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

PT – ZW – interne 
stage - Lj.2 
Stofzuigen 

materiaal reinigen Praktijk toets  1   x 

stofzuigen       

Stofzuigzak vervangen       

Rapport 1 op basis van minimaal  
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De rest van het programma nader te bepalen 

 

 

 

 



 

 

Interne stage aulakeuken 

Klas 2 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  
  
 

Werkvoorbereiding  Ik weet zelfstandig (voeding) producten en werkmaterialen zelfstandig 
te vinden. 

 Ik werk en luister volgens de werkinstructie. 

 Als iets voor mij onduidelijk is stel ik vragen. 

 Ik kan een taakverdeling maken. 

 Ik zet alle benodigdheden vooraf klaar en/of weeg ze af. 

 Bij het proeven gebruik ik een aparte lepel gebruikt. 

 Schone en vuile producten worden gescheiden. 

Foto werk-
voorbereiding  

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 
 
 

Werkvoorbereiding   Ik weet zelfstandig (voeding) producten en werkmaterialen zelfstandig 
te vinden. 

 Ik werk en luister volgens de werkinstructie. 

 Als iets voor mij onduidelijk is stel ik vragen. 

 Ik kan een taakverdeling maken. 

 Ik zet alle benodigdheden vooraf klaar en/of weeg ze af. 

 Bij het proeven gebruik ik een aparte lepel gebruikt. 

 Schone en vuile producten worden gescheiden. 

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  4 cijfers 



 

Traject 3 
Kerst – 
voorjaar 
 

Bereiden groenten, 
fruit en vlees 

 Groenten was ik voor gebruik. 

 Gesneden groenten/fruit/vlees bewaar ik in een voorraadbak en 
codeer ik op de data van vandaag. 

Gerecht + 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 
 
 

Bereiden groenten, 
fruit en vlees 

 Groenten was ik voor gebruik. 

 Gesneden groenten/fruit/vlees bewaar ik in een voorraadbak en 
codeer ik op de data van vandaag. 

 

 
Gerecht + 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  
 
 

Professionaliteit  Ik toon interesse in het vak en stel verdiepende vragen.(waarom 
snijden we dit zo, wat is het nut hiervan?.....) 

 Ik sta open voor feedback: 

 - Ik vraag door 

 - ik reageer niet defensief (in de verdediging 

 Ik kan feedback geven aan de docent. 

 Ik kan feedback geven aan mijn medeleerlingen. 

Praktijktoets 
professionele 
handeling 

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 2 VAK: Koken 

 Naam traject en 
onderwerpen 

De leerling kan/leert: Product =  

P
ro

-d
ip

 
ja

/n
ee

 

W
e

gi
n

g 
 

ra
p

p
o

rt
 

G
e

st
 

G
e

c 

Ze
lf

  

Traject 1 
Zomer – herfst  
  
Zo doen we 
het samen 

PT-KK 
Gebruik keuken 

Persoonlijke hygiëne Praktijktoets nee 1x   x 

Vaste werkvolgorde       

Handmatig voorspoelen en afwassen       

Keukenmateriaal inruimen       

Keukenblok schoonmaken        

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

Samen op een hygiënische wijze een baksel bereiden 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 Praktijktoets nee 1x   x 

Afwegen met de weegschaal en eetlepel       

Afmeten met de maatbeker       

Toepassen schijf van 5/Voedingswijzer       

Wokken        

Een gezonde wokmaaltijd bereiden op basis van een keuze uit 3. De leerling 
maakt hierbij gebruik van de Schijf van 5.  

Maaltijd ja 2x   x 

Een baksel bereiden op basis van een keuze uit 3. De leerling kan het 
onderscheid maken tussen gezonde en ongezonde keuzes. 

Baksel ja 2x   x 

Werkhouding O/V/G nee ja    

Rapport 1 op basis van minimaal  
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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 omgaan en gebruik (elektrisch) apparatuur       

Voedselveiligheid en gebruik koelkast       

Hygiënisch en  veilig een maaltijd bereiden, waarbij de gekregen feedback is 
verwerkt. 

Maaltijd ja 2x   x 

Een baksel bereiden met elektrische apparatuur, waarbij  de gekregen feedback 
is verwerkt. 

Baksel ja 2x   x 

Werkhouding 
 

O/V/G nee ja    



Traject 4 
Voorjaar – mei 
 
Samen sterk 

PT-KK 
Opdeeltechniek 
en schoonmaak- 
techniek 
 
 
 

Opdelen voor garnering Praktijktoets nee 1x   x 

Groenten en kruiden wassen       

Ei pellen       

Samen een gezonde maaltijd bereiden met aandacht voor de garnering. De 
leerling kan verantwoorde keuzes maken. 

Maaltijd ja 2x   x 

Samen een gezonde oven schotel bereiden. De leerling kan verantwoorde 
keuzes maken. 

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 2 kennis keukenmaterialen Praktijktoets nee 1x   x 

Soorten groenten en fruit       

Soorten rijst en pasta       

Een gezonde pasta- of rijstmaaltijd bereiden met aandacht voor de leerpunten. maaltijd ja 2x   x 

Een nagerecht bereiden, waarin fruit is verwerkt en met aandacht voor de 
leerpunten. 

nagerecht ja 2x   x 

Werkhouding O/V/G nee ja    

Rapport 2 op basis van minimaal  
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