
Leerstofoverzicht Spaarne Week 2 Toetsdagen   KLAS 4K januari 2022 
 
Kijk voor de dagen en tijden in het schema en in Magister. 

 
 Leerstof/Opmerkingen 

ENGELS 
PTA 462 kijk/luistertoets 90 min 
PTA 472 Mondeling 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

 
NASK1 

Clustergroep 
4k.nsk11   

 
  

Practicum 90 min ( oefenen ter voorbereiding echte PTA ) 
+ 
PTA 461 Toets 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, 4, 5 en 9 uit NOVA Max Na 4-vmbo-gt 
 
Deze perioden behandelen we volgende onderwerpen. 
 
Verbranden en verwarmen. 
–  voorbeelden van energie-omzetters; 
–  verschillende soorten energie; 
–  energie en vermogen; 
–  energiebronnen en het milieu; 
–  rekenen met E, E en E; 
–  de wet van behoud van energie; 
–  het rendement van een energieomzetting. 
 
Elektrische energie. 
–  spanning, stroomsterkte en weerstand; 
–  de wet van Ohm; 
–  elektrisch vermogen; 
–  elektrische energie; 
–  spanning opwekken met een dynamo; 
–  spanning omhoog/omlaag transformeren; 
–  elektrische energie gebruiken; 
–  elektriciteit en veiligheid. 
 
Geluid. 
–  geluid: van bron naar ontvanger; 
–  geluidssnelheid, echo en echolood; 
–  frequentie en toonhoogte; 
–  meten met een oscilloscoop; 
–  amplitude en geluidssterkte; 
–  meten met een dB(A)-meter; 
–  de werking van microfoon en luidspreker; 
–  maatregelen tegen geluidshinder. 
 
Elektrische energie. 



–  weerstanden in serie en parallel; 
–  de vervangingsweerstand berekenen; 
–  NTC en LDR; 
–  diode en led; 
–  sensor ® verwerker ® actuator; 
–  schakelen met een transistor of een relais; 
–  condensatoren. 
 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

BIOLOGIE 
Clustergroep 4k.bi1 

t/m 4k.bi3 

 
 Practicum vissen kieuwen 45 min 
Leren Thema 5 basisstof 4, gaswisseling bij dieren 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

ZW Workshop Visagie 
 

 Leerstof/Opmerkingen 

Duits 
Clustergroep 4K.du1   

 
 PTA 471 90 min  ( bekijk www.zdf.de ) 
  

 Leerstof/Opmerkingen 

NEDERLANDS 

 
  
PTA 462 Mondeling   

  

http://www.zdf.de/


  
 

 
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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