Stanislascollege Pijnacker
Vak: Aardrijkskunde studiewijzer 3 VWO (Pg3a Pa3a))
Kerndoel: 29, 30, 31, 32, 36, 38, 42
29. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de
levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks
leven.
30. De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving
(milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel
positief als negatief kunnen beïnvloeden.
31. De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in
processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
32. De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en
scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.
36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen,
daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te
gaan.
38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken
om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.
42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het
gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Toetsweek 2, week 4 (20-24 januari 2020)
60 minuten, Weging 3
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datum
18-22 nov

Lesstof
- lezen Start
- maken en bespreken Startopgaven
- lezen §1
- Herhalen B67, B68, B73 en B77
- Bespreken §1 + B78, B79 en B80
- Nakijken §1 opdracht 1 t/m 9
- Maken §2 opdracht 1 t/m 4

Huiswerk
- Bestuderen § 1: tekst lesboek
- Maken § 1: opgave 1 t/m 9
- (Anders actief-opdracht 10)
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25-29 nov
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2-6 dec

- Maken §2 opdracht 5 t/m 9
- (Anders actief-opdracht 10)
- Bespreken §2 + B72 + B109
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9-13 dec

- Uitleg §3 + B35, B53 + B54
- Eventueel herhalen B37, B39, en B49
- Maken §3 opgave 1 t/m 10
- (Anders actief-opgave 10)

- nakijken §3
- Bestuderen bronnen §4
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16-20 dec

- Maken §4 opdracht 1 t/m 10
- Nakijken §4
- Bespreken/herhalen B179, B223, B240, B241
- (Anders actief-opdracht 10)

- Leren §3 + §4 : de onderdelen uit ‘wat moet je
leren?’
- Maken opgave 11 en 12 van §3 en §4 (proeftoets
en uittreksel op www.degeo-online.nl)
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Kerstvak.
Kerstvak.

- Leren §1: de onderdelen uit ‘wat moet je leren?’
- Maken opdracht 11 en 12 (proeftoets en
uittreksel op www.degeo-online.nl)
- Herhalen B66 en B70
- (af)maken §2 opdracht 1 t/m 4
- nakijken §2
- Leren §2: de onderdelen uit ‘wat moet je leren?’
- Maken opgave 11 en 12 (proeftoets en uittreksel
op www.degeo-online.nl)
- Bestuderen § 3: tekst lesboek
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6-10 jan

- Bespreken §5 + B166, B240, B241 en B242
- Maken opgave 1 t/m 9

- Nakijken opgave 1 t/m 9
- Leren §5: de onderdelen uit ‘wat moet je leren?’
- Maken opgave 10 en 11 (proeftoets en uittreksel
op www.degeo-online.nl)

3

13-17 jan

- Leren §1 t/m §5
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20-24 jan

- Zoom in
- Maken Keuzemenu
- Maken Finish
Eindtoets Hoofdstuk 3: §1 t/m §5

