Toetsstofomschijving toetsweek december 2018
leerjaar 3
Vak

Toetsstof

Nederlands

Hoofdstuk 1: woordenschat, spelling, grammatica
Hoofdstuk 2: woordenschat, spelling, grammatica en formuleren
T3 Leestoets. Gebruik van Engels-Nederlands woordenboek is toegestaan.
Voorbereiding: oefentoetsen op: www.examenblad.nl (selecteer: VMBO
TL – talen – Engels)

Engels

Cambridge Engels

T3 Leestoets. Gebruik van Engels-Nederlands woordenboek is toegestaan.
Voorbereiding: oefentoetsen op: www.examenblad.nl (selecteer: VMBO
TL/HAVO – talen – Engels

Frans

Duits
Latijn

Grieks
aardrijkskunde
wiskunde
natuurkunde

scheikunde
biologie
economie

toets gaat over de hoofdstukken 1 en 2. Volgende van toepassing: de
woordjes F-N uit de pages jaunes van genoemde hoofdstukken plus de
werkwoorden F-N. Er kan geoefend worden met de lessen 3 en 6 uit deze
hoofdstukken met bijbehorende vragen uit het oefenboek.
leestoets

3A, 3B, 3E, 3F: leren woorden en grammatica t/m capitulum XX,
focus 19 en 20. Bestuderen tekst XX en cultuur: keizers en
nutrixverhaal.
3C, 3D: leren woorden en grammatica t/m capitulum XX, focus 19
en 20. Bestuderen tekst XX en cultuur: republiek en nutrixverhaal.
grammatica & woorden t/m serie 6 met nadruk op serie 6. Tekst 6A en
6B. Cultuurachtergrond bij serie 6.
Hoofdstuk 2 Cultuur. Paragraaf 2.1 tm 2.3 + aantekeningen en gemaakte
opdrachten
H3 + H8 Moderne Wiskunde
Hoofdstuk 2 paragraaf 1 tm 3 met de plusstof van paragraaf 2 en
hoofdstuk 6 paragraaf 1 en 2 zonder soortelijke weerstand en bijzondere
componenten + alle aantekeningen.
Chemie Overal Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5.
Thema 2: Voeding en vertering BS 1 t/m 10. Thema 3: De bloedsomloop
BS 1 t/m 7 + XB 10 + VS 1 en 2 + alle aantekeningen.

Thema Inkomen, Thema Sparen en Beleggen en Thema Overheid.

Dinsdag 11 december 2018; 1e lesuur
geschiedenis
Leerstof: § 2.1 tot en met § 2.4, inclusief de aantekeningen uit de les,
gemaakte opdrachten en vertoonde filmfragmenten. Controleer jezelf
met de checklist (zie de studiewijzer op SOM)

