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Dit document is een groei- en werkdocument dat een basis biedt 
voor onze leerlingen en docenten. Het kan voorkomen dat we 
ervoor kiezen af te wijken van een onderwerp omdat dit beter 

binnen de ontwikkelingsweg van een klas past. 
Dit communiceren wij vooraf aan onze leerlingen en ouders.

De thema’s uit de jaarkarakteristieken schemeren in meer of 
mindere mate door al onze lessen en bij het hoofdonderwijs in het 

bijzonder. Hieronder staat de ontwikkelingsstof 
per periode beschreven.
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Wiskunde
Analytische meetkunde 

Voor de elfde klasser komen analyse, algebra 
en meetkunde samen. Vanuit de astronomie le-
ren ze plaatsbepaling in ruimere zin, ruimtelijke 
oriëntatie en drie dimensionale coördinaten. 
In deze periode worden de leerlingen meege-
nomen in de taal van de wiskunde. Ze werken 
aan een praktische opdracht.

Natuurkunde
Profielgebonden Weer en Klimaat (C) (havo)
Profielgebonden Optica (D) (havo)

De houding van een elfde klasser is vaak eigen-
zinnig, zoekend, zelfverzekerd en serieus. 
De leerling heeft steeds meer behoefte aan 
zelfstandigheid en toont verantwoordelijk 
gedrag. Hierdoor komt het eindexamen op het 
pad van de leerling als een gezonde uitdaging. 
In deze periode gaan we daarom ook meer 
examengericht aan het werk.

Trillingen en Golven (vwo)
We bekijken deze onderwerpen vanuit de klas-
sieke mechanica en maken langzaam de over-
gang naar de kwantummechanica. De periode 
eindigen we met de onderwerpen die nieuw 
zijn en waar de mens nog geen vaste grond 
onder de voeten heeft om deze fenomenen 
te doorgronden en hanteren. In deze periode 
komt langzaam de verschuiving van de harde 
wetten natuurkunde, die altijd gelden, naar een 
meer genuanceerd beeld van een altijd lerende 
en ontdekkende wetenschap.

Scheikunde
Gezondheid (havo) 

Deze periode gaat over de gezondheid van 
aarde, plant, dier en mens. We spannen een 
brede ‘kennisparaplu’ open met veel mogelijk-
heden voor vakoverstijgend denken en werken. 
Scheikunde heeft een diepe impact in het leven 
van nu en iedereen heeft of krijgt hier mee te 
maken. Stoffen hebben eigenschappen en hier-
door een bepaalde werking in aarde, plant, dier 
en mens. Naast de werking op materiële aspec-
ten, kunnen stoffen ook een werking hebben 
op energetische gebieden. 
We benaderen aarde en kosmos in dit verband 
als een samenhangend geheel. Nadat de es-
sentie  van de geschiedenis van de geneeskun-
de en gezondheidskunde is behandeld, ma-
ken de leerlingen keuzes en gaan in groepen 
verdiepende studies verrichten. Dit levert een 
berde waaier aan onderwerpen en belangstel-
lingsgebieden op die de leerlingen op adequaat 
niveau aan elkaar presenteren. De groepen 
leveren een brede samenhang met veel infor-
matie die inhoudelijk zinvolle discussies kan 
opleveren. Een onmisbare tool voor de mens 
van nu die bewust, verantwoordelijk en innove-
rend in het leven wil staan.

Economie
Opzetten en vormgeven van een bedrijf (vwo) 

In deze periode verzinnen de leerlingen zelf 
een bedrijf en proberen dit vorm te geven. Hoe 
ziet het product eruit? Hoe gaan we het pro-
duct aan de man brengen? Hoe zetten we de 
marketingmix in? Hoe zit het met hypotheken? 
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Welke vergunningen, verzekeringen zijn nodig? 
Hoe nieuwsgieriger de leerling, hoe dieper er 
gegraven zal worden. Indien mogelijk besteden 
we aandacht aan de (basis) boekhouding.
 
Biologie 
Ecologie en Plantkunde  

Tijdens deze periode nemen we de leerlingen 
naast de theorie ook mee in het veldwerk en 
practicum microscopie. 

Geschiedenis
Midden-Oosten Conflict

In de elfde klas breekt de fase van de filosoof 
aan. Het onderzoeken van een standpunt en 
vragen naar de positiebepaling gaan een grote-
re rol spelen. We nemen ze mee in de geschie-
denis over mondiale machtsverhoudingen, 
asymmetrische oorlogsvoering, diplomatie en 
de rol van de media en publieke opinie. In deze 
periode behandelen we de biografieën van Yas-
sar Arafat, Rabin, Ben Goerion, Shamir Arendtz, 
Perez en D’Ajan.

Nederlands
Moderne Letterkunde

In deze periode nemen we de leerlingen mee 
in het literaire landschap en het wereldbeeld 
vanaf 1880. Door werken uit verschillende 
stromingen te behandelen en door zelf ‘in de 
stijl van’ te schrijven, ervaren de leerlingen de 
nuances van de stromingen uit de moderne 
tijd. Ze leren zich hiermee uiteen te zetten en 
een mening te vormen.

Parzival
De leerlingen worden meegenomen in het 
parzivalverhaal van Wolfram von Eschenbach, 
waarin de ontwikkeling naar bewustzijn ver-
beeld wordt. Aan de hand van de gebeurte-
nissen, beelden en personages leren ze eigen 
ideeën op de grond te zetten op basis van 
argumentatie, voorbeelden en nuanceringen. 
De leerlingen zullen op genuanceerde wijze 
een eigen oordeel vormen op het gebied van 
moraliteit en leren vanuit verschillende ge-
zichtspunten antwoorden te zoeken op morele 
dilemma’s. De opdrachten zijn gericht op de 
bewustwording van je levensvragen en eigen 
rol in het leven. We kijken samen naar de per-
sonages die grote levenskeuzes maken.

Toneel
Toneelvoorstelling

De keuze van het toneelstuk is afhankelijk van 
het karakter en ontwikkelingsthema van de 
klas. Wat vraagt deze groep van ons en hoe 
kunnen we deze vraag ondersteuning bieden in 
de vorm van een toneelstuk. De mentor is altijd 
betrokken bij het maken van deze keuze. 

Profielwerkstuk
Begeleiding 

Hiermee laten onze leerlingen zien dat ze zelf-
standig en methodisch een onderwerp kunnen 
onderzoeken en daarover een helder verslag 
kunnen schrijven en presenteren. Tijdens deze 
periode begeleiden we onze leerlingen bij het 
voorbereidend werk, het onderzoek, het werk-
stuk, de presentatie en stimuleren we ze om 
buiten school informatie te verzamelen. (havo)

Biografie 
Terugkijken, stilstaan en vooruitblikken 

De leerlingen blikken terug op hun eigen 
leven, onderzoeken hoe ze zijn geworden tot 
wie ze nu zijn en wat zij zichzelf wensen voor 
de toekomst. Dit gebeurt in de veilige sociale 
omgeving van de klas. Onder andere de Parzi-
val periode is een passende opmaat naar hun 
eigen biografie. Met deze periode sluiten de 
leerlingen hun middelbare schooltijd af. (havo)

Stage 
Bedrijfsstage
De leerlingen gaan naar een industrieel bedrijf. 
Hier ervaren ze hoe het leven van veel mensen 
in onze wereld eruit ziet. Ze leren hun eigen 
idealen uiteen te zetten tegenover de harde 
werkelijk van het werken in de industrie.  
Deze stage verdiept zich nog meer in de verha-
len die schuil gaan achter de producten die wij 
dagelijks gebruiken. 
Waar de leerlingen tijdens de winkelstage ken-
nis hebben gemaakt met het proces en de reis 
die veel producten hebben afgelegd, hebben 
ze nu mogen ervaren hoe een leven van de 
productie eruit kan zien. Dit bewustzijn laat ons 
vaak zien dat leerlingen zorgvuldiger met de 
materiele wereld omgaan.
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Werkweek
Cultuurreis
De leerlingen ervaren hoe het is om in een an-
dere cultuur te leven. Ze leren de geschiedenis 
en het dagelijks leven van deze cultuur door er 
middenin te staan.
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