
Leerstofoverzicht Spaarne Week 2 Toetsdagen   KLAS 3GT januari 2022 
 
Kijk voor de dagen en tijden in het schema en in Magister. 

 
 Leerstof/Opmerkingen 

ENGELS 

 
 PTA 322 Leesvaardigheid 
Deze toets bestaat uit leesteksten gebaseerd op folders, 
brochures en krantenberichten. 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

 
NASK1 

Clustergroep 
3G.nsk11; 3g.nsk12  

en 3g.nsk13 
  
 
  

PTA 321 90 min 
Vergeet niet je Binas, geodriehoek en je rekenmachine met wat je 
normaal nodig hebt voor het maken van een toets. 
Leerstofomschrijving: 
Hoofdstuk 3 en 4 uit NOVA Max Na 3-vmbo-k Deze perioden 
behandelen we volgende onderwerpen. 
Kracht en veiligheid. 
–  verschillende soorten krachten 
–  het meten van krachten 
–  het bepalen van de nettokracht 
–  praktische voorbeelden van hefbomen 
–  de hefboomregel 
–  druk 
Stoffen en materialen. Aan de orde komen: 
–       stoffen en hun eigenschappen; 
–       fasen en faseovergangen; 
–       risico’s bij het werken met stoffen; 
–       veiligheidsmaatregelen; 
–       chemische reacties; 
–       ontleden, verbranden, corrosie. 
Leerlingen zijn bekend (via de wiskundelessen of rvt) met het 
werken met een formules en verhoudingstabel. 

 Leerstof/Opmerkingen 

NASK 2 
Clustergroep 
3g.nsk21 en 

3g.nsk22 

PTA 321 90 min 
Vergeet niet je Binas en je rekenmachine met wat je normaal 
nodig hebt voor het maken van een toets. 
 
Leerstofomschrijving:  
 
Hoofdstuk 3 en 4 uit NOVA Max Sk 3-vmbo-gt, plus 
aantekeningen uit Teams en formuleblad 
In deze periode maken leerlingen kennis met 
scheidingstechnieken waarmee diverse soorten mengsels 
gescheiden kunnen worden. 
–  dat scheidingsmethoden berusten op verschillen in 
stofeigenschappen van de stoffen in het mengsel; 
–  dat de scheidingsmethode afhangt van het type mengsel. Een 
oplossing scheid je door indampen als je een vaste stof wilt 
terugwinnen; je moet een oplossing destilleren als je twee 



vloeistoffen (met verschillend kookpunt) van elkaar wilt scheiden 
etcetera.; 
–  dat je door te scheiden geen nieuwe stoffen maakt; 
–  dat naar voren komt waarom je mengsels moet of wil scheiden. 
 
De leerlingen maken voor het eerst kennis met chemische 
reacties. Dat levert meer dan genoeg nieuwe stof op: ontledings- 
en verbrandingsreacties, atoomsoorten, elementen en het 
deeltjesmodel, ontleedbare stoffen, niet-ontleedbare stoffen, 
reacties kloppend maken. 
 
Leerlingen zijn bekend (via de wiskundelessen of rvt) met het 
werken met een verhoudingstabel. 

 Leerstof/Opmerkingen 

NEDERLANDS  PTA 322 kijk/luister fictie 60 min 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

KIKID 

 Booze 
Kikid speelt een voorstelling over drank, groepsdruk en keuzes. 

Party’s, drankspelletjes, comazuipen, binging, indrinken… Vrijwel 
alle jongeren krijgen hiermee te maken. Dit gebeurt vaak op een 
moment dat je nog maar weinig kans hebt gehad om zelf te 
bedenken wat je hiermee wilt.. Onvoorbereid maakt kwetsbaar. 

Het programma is een combinatie van theater, educatie, discussie 
en creatieve opdrachten. Je wordt je meer bewust van gevaren, 
grenzen en groepsdruk. Je maakt kennis met alles rondom drank 
en krijgt meer inzicht in jouw eigen keuzes.  

 
 Leerstof/Opmerkingen 

BIOLOGIE 
Clustergroep 3g.bi1 

t/m 3g.bi3 

 
PTA 321 
Thema 3 Erfelijkheid en Evolutie, Basisstof 1 t/m 11 
Thema 4 Ordening, Basisstof 1 t/m 6 
 



 Leerstof/Opmerkingen 

WISKUNDE 

 
PTA 321 Algebraïsche verbanden 
Hoofdstuk 1 Formules en Grafieken §1 t/m 5 
Hoofdstuk 3 Rekenen met formules §1 t/m 4 
Hoofdstuk 7 Vergelijkingen oplossen §1 t/m 5 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

PRAKTIJK  
 2 x 3 uur 

 Leerstof/Opmerkingen 

AK 
Clustergroep 

3g.ak1 t/m 3g.ak3 

 
  PTA 321 Grenzen en identiteit 
 90 minuten  HFD 3 § 3.1 tm 3.12 

  
 

 
OPMERKINGEN:  
Voor de goede gang van zaken tijdens de toetsdagen van Spaarneweek 2 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. 
 Je mag niet met een potlood of met rode pen schrijven en geen Tipp-ex 
gebruiken. 
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