
 

PLANNER 2021/2022  
Periode: 1 Vak: Geschiedenis 
Klas: 1 H/V Docent: 

 

Wanneer 
leer ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoel(en): 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten/stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere/uitdagende opdrachten: 

Hoe weet ik of ik 
het kan? 

Evaluatiemomenten: 
30 aug – 
3 sept 

 Introductie in het vak 
geschiedenis en de 
methode. 

 Ik kan uitleggen waarom 
je het vak geschiedenis 
krijgt op school 

 Ik kan uitleggen wat het 
verschil tussen historie en 
prehistorie is. 

 Ik kan uitleggen wat 
bronnen zijn en het 
verschil tussen 
geschreven- en 
ongeschreven bronnen 

 Ik kan uitleggen welke 10 
tijdvakken er zijn 

 Lezen inleiding blz. 6 + 7 
 Lezen V1.2,  V2.1 en 

V2.2 
 Maken 10 tijdvakken 

opdracht 
 

 

  

6 sep –  
10 sep 
 

 Ik kan uitleggen dat het 
lastig is om het begin van 
de geschiedenis van de 
mens te bepalen 

 Ik kan uitleggen hoe 
jagers-verzamelaars 
leefden en waarom zij 
rondtrokken 

 Lezen §1.1  
 Maken vr. 1 t/m 3 + 5 t/m 

14  

 Maken vr. 15 
 Maken flitskaarten of 

Test Jezelf (online) 

Nakijken opdrachten 
 
 



 Ik kan uitleggen dat het 
ontbreken van schriftelijke 
bronnen van invloed is op 
wat we over de prehistorie 
weten 

13 sep –  
17 sep 
 

 Ik kan beschrijven wat de 
agrarische revolutie 
inhield 

 Ik kan verklaringen geven 
voor de overgang van 
jagen-verzamelen naar 
landbouw 

 Ik kan het verschil tussen 
sociale, economische en 
culturele veranderingen 
uitleggen 

 Ik kan uitleggen tot welke 
economische, sociale en 
culturele veranderingen de 
agrarische revolutie 
leidde. 

 Lezen §1.2 
 Maken vr. 1 t/m 14 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

Nakijken opdrachten 
 

20 sep –  
24 sep 
 

 Formatief SO §1.1 t/m 1.2 
 Ik kan een tekst goed 

samenvatten 

 Maken vr 1 t/m 7 §1.6  Formatief SO H1 §1.1 
& 1.2 

27 sep –  
1 okt 
 
Studiedag 
30 sep 

 Ik kan uitleggen hoe 
irrigatielandbouw langs de 
Nijl werkte 

 Ik kan uitleggen tot welke 
economische 
veranderingen het 
ontstaan van de landbouw 
in Egypte leidde 

 Ik kan uitleggen tot welke 
sociale veranderingen het 

 Lezen §1.3  
 Maken vr. 1 t/m 13 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 Maken vraag 8 t/m 13 
§1.6 

Nakijken opdrachten 
 



ontstaan van de landbouw 
in Egypte leidde 
 

4 okt –  
8 okt 
 

 Ik kan uitleggen tot welke 
bestuurlijke veranderingen 
het ontstaan van 
landbouw in Egypte leidde 

 Ik kan een verklaring 
geven voor het ontstaan 
van een schrift in Egypte 

 Ik kan uitleggen welke rol 
godsdienst speelde in het 
leven van Egyptenaren 

 Lezen §1.4  
 Maken vr. 1 t/m 13 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

Nakijken opdrachten 
 

11 okt –  
15 okt 
 

 Leren en herhalen 
hoofdstuk 1 §1 t/m 4 

 Lezen §1.1 t/m 1.4 
 Maken afsluiting blz. 51 

 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 
 

Maken oefentoets 
(online) 

18 okt –  
22 okt  
 

Herfstvakantie    

25 okt –  
29 okt 
 

 Repetitie H1 §1 t/m 1.4    Repetitie H1 §1.1 t/m 
1.4 

1 nov –  
5 nov 
 

Activiteitenweek    

 

 

  



 

PLANNER 2021/2022  
Periode: 2 Vak: 
Klas: Docent: 

 

Wanneer 
leer ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoelen: 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten/stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere/uitdagende 

opdrachten: 

Hoe weet ik of ik 
het kan? 

Evaluatiemomenten: 
8 nov –  
12 nov 
 

 Ik kan enkele 
eigenschappen noemen 
van Griekse stadsstaten 

 Ik kan uitleggen dat niet 
alle mensen die in 
Griekenland woonden, 
burgerrecht hadden 

 Ik kan uitleggen hoe het 
leven in een Griekse 
stadsstaat eruitzag 

 Lezen §2.1 blz. 
 Maken introductie vr. 1 

t/m 4 (blz. 59) 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 
 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 

15 nov –  
19 nov 
 

 Ik kan uitleggen wat het 
verschil is tussen een feit 
en een mening 

 Maken §2.5 vr. 1 t/m 7  Nakijken opdrachten 
 

22 nov – 
26 nov 
 

 Ik kan een beschrijving 
geven van vier 
verschillende manieren 
waarop een Griekse 
stadsstaat kon worden 
bestuurd 

 Ik kan uitleggen hoe de 
Atheense democratie 
ongeveer werkte en 
waardoor die anders was 
dan de democratie in 
Nederland 

 Lezen §2.2  
 Maken vr. 1 t/m 12 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 Maken §2.5 vr.8 t/m 12 
 

Nakijken opdrachten 
 



 Ik kan beschrijven hoe de 
democratie in Athene en 
andere Griekse 
Stadsstaten verdween 

29 nov –  
3 dec 
 

 Formatief SO paragraaf 
2.1 & 2.2 

  Formatief SO 
paragraaf 2.1 & 2.2 

6 dec –  
10 dec 
 

 Ik kan een beschrijving 
geven van de Griekse 
godenwereld en uitleggen 
wat een mythe is 

 Ik kan het verschil 
uitleggen tussen een 
mythologische en een 
wetenschappelijke 
verklaring van de wereld 

 Ik kan uitleggen wat het 
verschil is tussen religie 
en filosofie 
 

 Lezen §2.3 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 

13 dec – 
17 dec 
 

 Ik kan goed omgaan met 
beeldbronnen en 
bijschriften 

 Maken §2.6 vr. 1 t/m 7  Nakijken opdrachten 
 

20 dec –  
24 dec 
 
Kerstviering 

 Ik kan voorbeelden van de 
Griekse bouw- en 
beeldkunst herkennen 

 Ik kan uitleggen hoe de 
Griekse cultuur zich heeft 
verspreid 

 Ik kan uitleggen waarom 
mensen in het Westen de 
Griekse cultuur belangrijk 
vinden 

 Lezen §2.4 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 

27 dec – 
31 dec 

Kerstvakantie    



 
3 jan – 
7 jan 
 

Kerstvakantie    

10 jan – 
14 jan 
 

 Oefenen en herhalen H2  Lezen §2.1 t/m 2.4 
 Maken afsluiting blz. 96 

 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Maken oefentoets 
(online) 
 

17 jan – 
21 jan 
 

Toetsweek   Repetitie H2 §2.1 t/m 
2.4 

 

  



 

PLANNER 2021/2022  
Periode: 3 Vak: 
Klas: Docent: 

 

Wanneer 
leer ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoel(en): 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten/stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere/uitdagende 

opdrachten: 

Hoe weet ik of ik 
het kan? 

Evaluatiemomenten: 
24 jan – 
28 jan 
 

 Ik kan beschrijven hoe de 
Romeinse Republiek 
ontstond en hoe het 
bestuur daarvan werkte 

 Ik kan uitleggen hoe het 
Romeinse Rijk uitgroeide 
tot een wereldrijk 

 Ik kan de belangrijkste 
verschillen noemen 
tussen het bestuur in de 
Romeinse Republiek en 
dat in het Romeinse 
Keizerrijk 

 Lezen §3.1 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 

31 jan –  
4 feb 
 

 Ik kan uitleggen welke 
grote economische 
veranderingen in de tijd 
van de Romeinse 
Republiek plaatsvond op 
het platteland 

 Ik kan uitleggen welke 
gevolgen de 
veranderingen op het 
Romeinse platteland 
hadden voor de steden 

 Lezen §3.2 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 



 Ik kan een beschrijving 
geven van de positie van 
slaven en vrouwen in de 
Romeinse samenleving 

7 feb – 
11 feb 
 
Studiedag  
8 feb 

 Ik kan enkele kenmerken 
noemen van de Romeinse 
cultuur 

 Ik kan uitleggen hoe de 
Grieks-Romeinse cultuur 
zich verspreidde en welke 
gevolgen  dat had voor de 
Germaanse cultuur 

 Lezen §3.3 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 

14 feb – 
18 feb 
 

 Ik kan de volgende 
aanduiddingen van tijd 
gebruiken: jaren, eeuwen, 
tijdvakken en periodes 

 Ik kan gebeurtenissen uit 
het verleden ordenen met 
behulp van een tijdlijn 

 Maken 1 t/m 5 §3.5 
 Maken 1 t/m 10 §3.6 

  

21 feb – 
25 feb 
 

 Ik kan met voorbeelden 
beschrijven wat het 
verschil is tussen 
monotheïstische en 
polytheïstische 
godsdiensten 

 Ik kan uitleggen hoe het 
christendom ontstond en 
de belangrijkste 
kenmerken noemen van 
de christelijke geloofsleer 

 Ik kan uitleggen hoe het 
christendom zich in de 
late oudheid ontwikkelde 

 Lezen §3.4 
 Maken vr. 1 t/m 12 

 Maken flitskaarten of 
Test Jezelf (online) 

 

Nakijken opdrachten 
 

28 feb –  
4 mrt 

Voorjaarsvakantie    



 
7 mrt –  
11 mrt 
 

 Herhalen H3  Lezen H1 §3.1 t/m 3.4 
 Maken afsluiting H3 blz. 

143 

 Maken oefentoets 
(online) 
 

14 mrt –  
18 mrt 
 

 Repetitie H3 §3.1 t/m 3.4   Repetitie H3 §3.1 t/m 
3.4 

21 mrt –  
25 mrt 
 

 Uitloop    

28 mrt –  
1 apr 
 

Activiteitenweek    

 

 

  



 

PLANNER 2021/2022  
Periode: 4 Vak: 
Klas: Docent: 

 

Wanneer 
leer ik? 

Wat ga ik leren? 
Leerdoel(en): 

Hoe leer ik dat? 
Opdrachten/stof basis: 

Hoe kan ik het ook leren? 
Andere/uitdagende 

opdrachten: 

Hoe weet ik of ik 
het kan? 

Evaluatiemomenten: 
4 apr –  
8 apr 
 

 Lezen § 4.1 
 

  

11 apr –  
15 apr 

 

 
 
 

Lezen § 4.2   

18 apr –  
22 apr 
 
2e paasdag 

 Lezen § 4.3   

25 apr – 
29 apr 
 

Meivakantie    

2 mei – 
6 mei 
 

Meivakantie    

9 mei –  
13 mei 
 

 Vaardigheden   

16 mei –  
20 mei 
 

 Lezen § 4.4   

23 mei –  
27 mei 
 

 Repetitie   



Hemelvaart 
30 mei –  
3 jun 
 

    

6 jun – 
10 jun 
 
Pinksteren 

    

13 jun – 
17 jun 
 

Toetsweek H4/V4/V5    

20 jun – 
24 jun 
 

Toetsweek    

 


