
Leerstofoverzicht Spaarne Week 1 Toetsdagen   KLAS 3K november 2021 
 
Kijk voor de dagen en tijden in het schema en in Magister. 

 
 Leerstof/Opmerkingen 

ENGELS 

 
PTA 312 Leesvaardigheid 
Deze toets bestaat uit leesteksten gebaseerd op folders, 
brochures en krantenberichten. Om deze toets zo goed mogelijk 
voor te bereiden kun je de leesopdrachten uit het boek nogmaals 
maken en de extra leesopdrachten die je online krijgt nogmaals 
oefenen. 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

 
NASK1 

Clustergroep 
3k.nsk11 t/m 

3k.nsk13 
 
  

 
PTA 311 
Hoofdstuk 1 en 2 uit NOVA Max Na 3 -vmbo-k Deze perioden 
behandelen we volgende onderwerpen. 
Elektrische energie.   
–  de stroomsterkte in serie- en parallelschakelingen 
–  de huisinstallatie 
–  het vermogen en energieverbruik van elektrische apparaten 
–  elektriciteit en veiligheid in huis en in apparaten 
Het weer.  
Daarbij komen de volgende onderwerpen orde: 
– het deeltjesmodel 
– moleculen en de fasen van een stof  
– het meten van de luchtdruk 
– het meten van de temperatuur 
–  het ontstaan van wolken en neerslag 
 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

NEDERLANDS 

PTA 311 Artikel "wie ben ik” 
In Word of op papier een artikel schrijven volgens opdracht. 
 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

BIOLOGIE 
Clustergroep 3k.bi1 

t/m 3k.bi3 

PTA 313: 
Microscoop practicum 
Je kunt een preparaat maken, een microscoop scherpstellen en 
vervolgens een tekening van het voorwerp maken. De tekening 
moet voldoen aan de tekenregels. Je kunt van een preparaat de 
onderdelen aangeven. Leer hiervoor van cellen en organen, 
basisstof. (boek3a thema 1 ) 
 
PTA 311 en 321 
Thema 1 organen en cellen 
Thema 2 voortplanting en ontwikkeling 
 



 Leerstof/Opmerkingen 

WISKUNDE 

 
PTA 311 
Rekenen, meten en schatten 
Hoofdstuk 4 Werken met aantallen §1 t/m 5 Hoofdstuk 11 
Oppervlakte en inhoud §1 t/m 5 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

DUITS 
Clustergroep 3k.du1 

PTA 331 
Methodetoets 2 Meerdere hoofdstukken uit de methode : 
Woordenschat, grammatica en zinnen. 

  
 
 
 
 
 

Woensdag 3 november verkeersmarkt (08:30 tot 15:00) 
 

Praktijkles volgens rooster in Magister 
 

 
OPMERKINGEN:  
Voor de goede gang van zaken tijdens de Spaarne Week 2 toetsdagen zijn de volgende 
regels van toepassing voor de leerling: 
- Je bent op tijd in het lokaal. 
- Op tijd beginnen betekent 5 minuten voor aanvang in het lokaal zijn en je spullen 
        klaar leggen.  
- Na de pauze direct naar het lokaal.  
- Er worden geen dingen aan elkaar uitgeleend. 
- Je mag niet eerder weg neem dus een leesboek en leerwerk voor de volgende 

proefwerken mee. iPad of telefoon is niet toegestaan. 
- Tijdens het proefwerk mag je niet naar het toilet.  
- Bij alle vakken zit je minimaal tot een klokuur (60 minuten) in het lokaal. Zorg 

ervoor dat je werk bij je hebt voor als je klaar bent. Erg belangrijk daarbij is dat je 
anderen niet stoort. 

 Je hebt zeker nodig: 
 een rekenmachine (die het doet), geodriehoek, passer, potlood, 3 kleurpotloden en 

2 blauw of zwart schrijvende pennen. 
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