
Leerstofoverzicht Spaarne Week 1 Toetsdagen   KLAS 4GT november 2021 
 
Kijk voor de dagen en tijden in het schema en in Magister. 

 
 Leerstof/Opmerkingen 

ENGELS 
PTA 452 schrijfvaardigheid 
Formele brieven schrijven, woordenboeken toegestaan. 
 

 Leerstof/Opmerkingen 
 

NASK1 
Clustergroep 
4g.nsk11 en 

4t.nsk11   
 
  

PTA 451   
Hfst 1 Krachten, Hfst 2 Warmte en Hfst 6 Werktuigen. 
Vergeet niet je Binas en je rekenmachine mee te nemen 
 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

NASK 2 
4t.nsk21 

PTA 451 
Hfst 1 Stoffen en deeltjes, Hfst 2 Chemische reacties en Hfst 3 
Verbrandingen. 
  
Vergeet niet je Binas en je rekenmachine mee te nemen   
  

 Leerstof/Opmerkingen 

GS 
Clustergroep  

4g.gs1 en 4t.gs1 

 
PTA 453 
Hst 1 par 1 t/m 5 
Staatsinrichting van Nederland 

 Leerstof/Opmerkingen 

BIOLOGIE 
Clustergroep 4g.bi1 

en 4t.bi1 

 
PTA 452: 
Thema 2. Ecologie 
Thema 3. Mens en milieu 
  Leerstof/Opmerkingen 

WISKUNDE 

 
PTA 451 
Algebraïsche verbanden 
Hoofdstuk 1 Grafieken en Vergelijkingen §1 t/m 5 
Hoofdstuk 4 Machtsverbanden §1 t/m 4 
Hoofdstuk 7 Exponentiële formules §1 t/m 4 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

DUITS 
Clustergroep 4g.du1 

en 4t.du1 

 
PTA 461 
Kijk en luistervaardigheid 
Luistertoets op basis van examenopgaven. Voorbereiding in de 
les. 
 



  
 Leerstof/Opmerkingen 

NEDERLANDS 

 
PTA 452  Kijk-Luistertoets 
Alle onderdelen van de CITO-toets ( van het schooljaar ) 
Tekstbegrip/fictie/luisteren. 

 Leerstof/Opmerkingen 

AK 
Clustergroep 4g.ak1 

en 4t.ak1 
 
 

PTA 452 Weer en Klimaat 
 

Maandag 1 november proefstuderen NOVA 
 

JINC sollicitatietraining volgens rooster in magister 
 

 
OPMERKINGEN:  
Voor de goede gang van zaken tijdens de Spaarne Week 1 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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