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INLEIDING
Beste eindexamenkandidaten,
in dit boekje vind je een overzicht van de leerstof van de vakken die je tijdens het
Centraal Examen gaat doen. Gebruik het als leerroute: lees wat je weten moet, plan
het oefenen; ga aan de slag en bepaal dan of je de leerstof weet of nog niet en oefen
verder…
Jouw vakdocenten hebben je al uitgebreid verteld over hoe te oefenen, waarmee en
hoe vaak. Maak een planning!
Als je iets niet weet of begrijpt uit de overzichten of je denkt dat je iets niet hebt
wat je wel zou moeten hebben, vraag het dan na aan je vakdocent.

NEDERLANDS >
- Leren : Lijst met examenwoorden
(1 t/m 77)
- Theorieboek Nieuw Nederlands
(alle leerwegen)

- Hoofdstuk:
4A, 4C:
4B, 4D:
4E

Eindexamen
blz. 196 t/m 244
blz. 196 t/m 233
blz. 196 t/m 239

- Indeling zakelijke brief (4A, 4C, 4E)
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ENGELS >
Basis, Kader en Gemengd Theoretisch
- Syllabus Engels verstrekt door de docent. (in jullie bezit) ;
- van ieder hoofdstuk uit de methode All Right de “exam-words”.

DUITS >
Kader en Gemengd Theoretisch
Basisvaardigheden (woordenschat)
- Leer het volgende:
1. het verschil tussen een ww. een znw en een bijv. naamwoord;
2. de woordjes van de hoofdstukken; gele bladzijde
3. de werkwoorden op blz. 85;
4. herken de ww. Op blz. 86 en 87 en weet hun betekenis;
5. de werkwoorden van blz. 93, alle rijtjes van Du naar Ne;
6. de vraagwoorden op blz. 103;
7. blz. 106 t/m 110;
8. stencil met “Waar moet ik op letten”?. Dat heb ik je gemaild.
Strategisch leren:
1. blz. 115 t/m 117.
Blz. 115 van Du naar Ne.
Blz. 116 en 117 van Du naar Ne. En waar het op wijst (kolom 3 en 4).
Oefenen:
Oefen op studyflow. Meld je aan en oefen Duitse examens. Controleer aan het eind
van een tekst of je antwoord(en) juist is/zijn. Is je antwoord onjuist? Kijk dan gelijk in
de tekst waar wel het juiste antwoord staat. Welk woord had je moeten kennen?
Schrijf het woord of de woorden op met hun vertaling erachter en leer ze uit het
hoofd.
Extra voor kader
1. Blz. 118 en 119 de kijk- en luistertips.
Oefenen: Kijk naar de Duitse televisie. Volg een soapserie en kijk naar het
(jeugd)journaal.

ECONOMIE >
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BBL
Module Consumptie,
hoofdstukken 1 t/m 3 + 7

KBL
Module Consumptie,
hoofdstukken 1 t/m 3

GTL
Module Consumptie,
hoofdstukken 1 t/m 3

Module Arbeid en
productie,
hoofdstukken 6+8+9
Module internationale
ontwikkelingen,
hoofdstukken 10 en 11

Module Arbeid en
productie,
hoofdstuk 5
Module internationale
ontwikkelingen,
hoofdstuk 7

Module Arbeid en productie,
hoofdstuk 5

Samengevat:
- H1
- H2
- H3
- H6
- H7
- H8
- H9
- H10
- H11

Samengevat:
- H1
- H2
- H3
- H5
- H7

Module Overheid en bestuur,
hoofdstukken 6 en 7
Module internationale
ontwikkelingen,
hoofdstuk 8
Samengevat:
- H1
- H2
- H3
- H5
- H6
- H7
- H8

BIOLOGIE >
Basis, Kader en Gemengd Theoretisch
BB: Hoofdstukken K4, K6, K9, K11, K12
KB: Hoofdstukken K4, K6, K9, K11, K12
GT: Hoofdstukken K4, K6, K9, K11, K12, K13, V1 en V2.
Op Moodle is de syllabus met uitgesplitste leerstof te vinden.
Tijdens de lessen wordt in ieder geval aan de leerstof die in het derde jaar behandeld is
nogmaals aandacht besteed.

AARDRIJKSKUNDE >
voor het AK- examen 2018 kunnen de leerlingen aan de slag met het
samenvattingsboekje. Hierin staan alle begrippen en samenvattingen van alle onderwerpen
die aan de orde komen tijdens het examen. Bovendien is er voor elke leerlingen een tweetal
A4- tjes bijgevoegd met de topografische onderwerpen.
Haal je materiaal op in lokaal 1-8.

MAATSCHAPPIJLEER 2 (MASK) >
Basis > Politiek
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Politieke niveaus (hoofdstuk 1)
- Bestuur gemeente
(Gemeenteraad/College van
B&W/Burgemeester)
- Bestuur provincie (Provinciale
Staten/Gedeputeerde
Staten/Commissaris van de Koning)
- Algemeen belang
- Politiek probleem
- Politieke agenda
- Compromissen
Rechtsstaat (hoofdstuk 2)
- Verschil dictatuur/rechtsstaat
- Voorbeelden landen met een
dictatuur
Parlementaire democratie (hoofdstuk 3)
- Volksvertegenwoordiging (burgers)
- Kabinet/Regering
- Parlement (Tweede Kamer en
Eerste Kamer)
- Kiesrecht (vrije en geheime
verkiezingen)
- Grondrechten
- Artikel 1 Grondwet
Politieke partijen (hoofdstuk 4)
- Coalitie/Oppositie
- Links/Midden/Rechts
- Conservatief/Progressief
Politieke stromingen (hoofdstuk 5)
- Sociaal-democratie
- Christen-democratie
- Liberaal
- Populisme
- Ecologie
- Rechts-extremisme

Taken van de koning (hoofdstuk 6)
- Monarchie/Republiek
Taken van het parlement (hoofdstuk 7)
- Wetgevende taken
- Controlerende taken
Europese Unie (hoofdstuk 9)
- Ontstaan in 1992
- 28 lidstaten
- Veiligheid en welvaart (economische
samenwerking)
- Vrij verkeer van goederen en personen
- Eerlijke concurrentie
- Gemeenschappelijk beleid
(klimaat/asielzoekers)
- Voordelen en nadelen lidmaatschap EU
Europese besluitvorming (hoofdstuk 9)
- Verkiezingen om de 5 jaar
- Europese Commissie/Europese
Raad/Raad van ministers
Overheidsbeleid politieke besluitvorming
(hoofdstuk 10)
- Fase 1/Fase 2/Fase 3/Fase 4
Invloed burgers op de politiek
(hoofdstuk 11)
Belangengroepen/Pressiegroepen
(hoofdstuk 11)

Basis > Criminaliteit
Tijd/Plaatsgebonden criminaliteit
Overtreding/Misdrijf
(hoofdstuk 1)
Maatschappelijk probleem
Materiële / Immateriële schade
(hoofdstuk 2)
Soorten criminaliteit
Oorzaken criminaliteit
(hoofdstuk 3)
Kenmerken van de rechtsstaat
Uitgangspunten strafrecht
(hoofdstuk 4)

Rechten verdachte
(hoofdstuk 5)
Taken/Bevoegdheden politie
(hoofdstuk 6)
Seponeren/Schikken/Vervolgen
(hoofdstuk 7)
Rechtszitting
(hoofdstuk 8)
Soorten straffen
(hoofdstuk 9)
Doelen van straffen
(hoofdstuk 10)
Beleidsmaatregelen voor het bestrijden
van criminaliteit
(hoofdstuk 11)

Kader en Gemengd Theoretisch >
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Politiek

Criminaliteit

Politieke niveaus
(hoofdstuk 1 & hoofdstuk 7)
Maatschappelijk probleem
(hoofdstuk 1)
Waarden/Normen
(hoofdstuk 1)
Machtsmiddelen
(hoofdstuk 1)
Rechtsstaat
(hoofdstuk 2)
Parlementaire democratie
(hoofdstuk 2)
Trias Politica
(hoofdstuk 2)
Dictatuur
(hoofdstuk 2)
Politieke partijen
(hoofdstuk 3)
Politieke stromingen
(hoofdstuk 4)
Overheidsbeleid
(hoofdstuk 5)
Constitutionele monarchie
(hoofdstuk 5)
Taken van de koning
(hoofdstuk 5)
Taken van het parlement
(hoofdstuk 6)
Europese Unie
(hoofdstuk 8)
Politieke besluitvorming
(hoofdstuk 9)
Belangen- of pressiegroepen (hoofdstuk 9)
Invloed burgers
(hoofdstuk 9)
Knelpunten & verbeteringen politiek (hoofdstuk 10)

Waarden en normen
(hoofdstuk 1)
Tijds- en plaatsgebonden
(hoofdstuk 1)
Overtreding/Misdrijf
(hoofdstuk 1)
Maatschappelijk probleem
(hoofdstuk 2)
Materiële en immateriële schade (hoofdstuk 2)
Cijfers van criminaliteit
(hoofdstuk 2)
Oorzaken van criminaliteit
(hoofdstuk 3)
Rechtsstaat
(hoofdstuk 4)
Trias Politica
(hoofdstuk 4)
Uitgangspunten strafrecht
(hoofdstuk 5)
Rechten van verdachte
(hoofdstuk 5)
Taken/Bevoegdheden politie
(hoofdstuk 6)
Seponeren/Schikken/Vervolgen (hoofdstuk 6)
Rechtbanken
(hoofdstuk 7)
Rechtszitting
(hoofdstuk 7)
Doelen van straffen
(hoofdstuk 8)
Soorten straffen
(hoofdstuk 8)
Beleidsmaatregelen voor het bestrijden van
criminaliteit
(hoofdstuk 9)
Preventie/Repressie
(hoofdstuk 9)

Gemengd Theoretisch >
Analyse Maatschappelijk Vraagstuk 1. Kenmerken van een maatschappelijk probleem kunnen opsporen in een tekst.
2. Voorbeelden kunnen noemen van normen en waarden.
3. Aan de hand van een tekst kunnen bepalen van welk machtsmiddel er gebruik is
gemaakt.
4. Kunnen bepalen vanuit welke invalshoek een maatschappelijk probleem wordt
bekeken.
5. De functie van de media kunnen herkennen/benoemen in een tekst.
6. Het verschil tussen een vooroordeel en een stereotype kunnen uitleggen.
7. Kunnen verklaren welke beïnvloedingstheorie een rol heeft gespeeld bij de media.
8. Twee kenmerken kunnen noemen van een pressiegroep/belangengroep.
9. Met welke selectiecriteria houdt de media rekening bij het plaatsen van nieuws.
10. Onderscheid kunnen maken tussen objectief en subjectief nieuws.

WISKUNDE >
Basis, Kader en Gemengd Theoretisch
LEREN / DOORNEMEN
Uit Getal & Ruimte:
Hoofdstuk 5.2 v.a. blz 26 (BBL), blz. 20 (KBL), blz 20 (GT) (**)
( REKENEN )
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Hoofdstuk 6.2 v.a. blz 66 (BBL), blz. 58 (KBL), blz 64 (GT) (**)
( MEETKUNDE I )
Hoofdstuk 7.2 v.a. blz 114 (BBL), blz. 104 (KBL), blz 112 (GT) (**)
( VERBANDEN )
Hoofdstuk 8.2 v.a. blz 148 (BBL), blz. 144 (KBL), blz 158 (GT) (**)
( MEETKUNDE II )
(** GT: ook extra aandacht voor de VMBO-GT gedeeltes)
OEFENEN:
Boek > Sommen nog eens doen, VOORNAMELIJK ALLE EXAMENHOOFDSTUKKEN
5.3 ; 6.3 ; 7.3 en 8.3
Internet

> Examens oefenen.

www.examenblad.nl en (KB / GT)
www.examenflow.nl

MOODLE(*)

> Power-Instructies: Je kunt alle INSTRUCTIES (**) in PPT nog eens
DOORNEMEN. (BBL, KBL - GTL).
*(zie: wiskunde 4e jaars)**(aanbevolen !!)
> Instructiekaarten: vb. volgorde, schaal berekenen, kwadratische
verbanden, (korte stappenplannen stappenschema berekeningen,
procenten.
> UI (GT): uit alle hoofdstukken vind je in deze documenten de
belangrijkste uitwerkingen ( evt. ook voor KBL) terug, vaak
voorzien van een extra instructie. Controleer jezelf !
> Power-Exams (GT): op MOODLE staan vijf (GT) examens
VOLLEDIG UITGEWERKT in PPT.

Doe deze examens (nog eens); scoor je punten en bepaal wat je nog
lastig vindt. Aanbevolen !! Met trainen leer je scoren !
►►► lees verder

*TIPS:
•

Instructies uit je hoofd leren kan nuttig zijn.
Je leert de stof door daarnaast vooral veel sommen te maken. Herhalen (nog
eens maken) van al gemaakte sommen kan geen kwaad!

•
•
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Examens oefenen (nog eens oefenen) is altijd zeer nuttig. Probeer vooral de
manier van vragen te begrijpen en onder de knie te krijgen. Begrijpen wat er
gevraagd wordt: “een goed begin is het halve werk!”
Als de lessen zijn afgelopen is de docent nog op school! Stel dus vragen, als je
ergens niet uitkomt. Spaar de vragen op en maak een afspraak met je docent.
Dat kan bijvoorbeeld via de mail (nhm@veursvoorburg.nl) .
• uit je hoofd LEREN / WETEN: ook Wiskunde kan je (voor een deel) uit je hoofd
leren: dat maakt het makkelijker; je weet dan snel hoe je iets moet doen.

(*CHECKLIST) : je weet uit je hoofd >
Rekenen H 5

Leerweg

Vuistregels

Hoogte mens, loopsnelheid, fietssnelheid

B, K en GT

Rekenvolgorde

Tussen haakjes, verm. en delen, bijtellen /
erafhalen (van links naar rechts);
Tussen haakjes, kwadrateren/worteltrekken,
verm. en delen, bijtellen / erafhalen (vlnr).

B

Rekenen mbv

Tabellen: maak / gebruik een tabel !

B, K en GT

Procenten

Procententabel

B. K en GT

Eenheden van

Lengte, oppervlakte, inhoud. (vb. 1dm3 = 1l)

B, K en GT

Eenheden van

Gewicht en tijd (omrekenen!)

B, K en GT

Snelheid omrekenen

van km/u (km in 1 uur) naar m/s ( : 3,6)
van m/s (m in 1 sec.) naar km/u (x 3,6)

B,K en GT

Meetkunde H 6

K en GT

Leerweg

Schaal

1 : 100 000 > 1 cm = 1 km

B, K en GT

Koers

Windrichtingen

B, K en GT

Oppervlakte, omtrek

Alle vlakke figuren: hoe te berekenen.
B, K en GT
Speciale aandacht voor driehoeken, trapezium,
vijf (zes)hoek en cirkels (oppervlakte)

Cirkel

Diameter en straal.

B, K en GT

Hoeken berekenen

1800 regel en 3600 regel.

B, K en GT

Hoeken berekenen

(…)-1 regel ! Goniometrie.

K en GT
►►► lees verder

Meetkunde H 6

Leerweg

Zijden berekenen

m.b.v. Goniometrie, hulpsom.; Overstaande,
aanliggende RHZ en schuine (langste) zijde.

K en GT

Zijden berekenen

Mbv st. v. Pythagoras. Pythagorasschema.

K en GT

Verbanden H 7
8

Leerweg

Tabel bij een formule

Maak via de formule een tabel (liniair vbnd)

B, K en GT

Grafiek bij een tabel

Maak via de tabel een grafiek (liniair)

B,K en Gt

Van grafiek naar
formule

Maak via een grafiek een formule. Variabele
y-as, x-as , Begingetal, stijggetal (liniair)

B, K enGT

Van tabel naar formule

Maak via een tabel een formule (liniair)

B, K en GT

Stijggetal en daalgetal
berekenen

Aflezen uit de grafiek. Let op de stapjes!

B, K en GT

Kwadratisch verband

Formule, vorm, grafiek.

K en GT

Wortelverband

Formule, vorm, grafiek.

K en GT

Machtsverband

Formule, vorm, grafiek

K en GT

Exponentieel verband

Formule, vorm, grafiek

K en GT

Exponentieel verband

Groeifactor, procent en groeifactor.

K en GT

Periodiek verband

Evenwichtsstand, amplitude, periode.

GT

Oplossen met

Inklemmen

K en GT

Meetkunde H 8

Leerweg

Oppervlakte

Ruimtefiguren > hoe te berekenen ?

B, K en GT

Inhoud

Hoe te berekenen (formules) , eenheden.

B, K en GT

Uitslag

Uitslagen en namen ruimtefiguren

B, K en GT

Lichaamsdiagonaal

Verlengde Pythagoras

K en GT

Coördinaten in de
ruimte

x-as, y-as, z-as

K en GT

∎ EINDE

NAMENS HET PERSONEEL VAN VEURS VOORBURG
EN IN HET BIJZONDER
DE MENTOREN VAN DE 4e JAARS LEERLINGEN
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-

mw. Van Venrooij,
mw. De Monjie,
dhr. Van Zaanen
dhr. Heemskerk
dhr. Ohm
en de VAKDOCENTEN :

HEEL VEEL SUCCES MET DE
VOORBEREIDINGEN OP HET
CENTRAAL EXAMEN. GA ERVOOR;
DOE JE BEST!

