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STUDIEWIJZER   4 HAVO                       Geschiedenis    SCHOOLJAAR: 2020/2021
PERIODE: 1        

Lesuitval:
Herfstvakantie: week 42

Data titel opdracht aanwijzingen toets weging
Week 34 Inleiding Klassikale les verzorgd door de docent

over:
-programma 4 en 5 havo (inhoud en 
opbouw)
-PTA en cijfergeving
-opbouw en werking van de methode
-vaardigheden en werkwijzen
-“dagelijkse” werkwijze in de klas

Week 
35 t/m 37

Hoofdstuk 1:
De tijd van jagers en 
boeren

*Lezen van blz. 8 t/m 17 v/h boek

*Maken van vragen: 
paragraaf 1: 1/3/4/5 tm 9/15/16

paragraaf 2: 1/3/4/7 tm 10/14/16/17

paragraaf 3: 1 tm 8/15/16

*Thema 1: Het schrift

- klassikale inleiding aan het begin van 
hoofdstuk
- klassikale uitleg waar dit nuttig en 
nodig is
-zelfstandig lezen van tekst van het 
hoofdstuk en maken van vragen en 
opdrachten
-nakijken/klassikale 
bespreking/eventueel individueel 
nakijken a.h.v. digitale correctiemodel
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Week 38 t/m 40
 

Hoofdstuk 2:
De tijd van Grieken en 
Romeinen

*Lezen van blz. 18 t/m 29 v/h boek

*Maken van  vragen:

paragraaf 1: 1 t/m 8/13

paragraaf 2: 1 t/m 9/12/15

paragraaf 3: 1 tm 8/14 tm 16

paragraaf 4: 1 t/m 7/13/16

- klassikale inleiding aan het begin van 
hoofdstuk
- klassikale uitleg waar dit nuttig en 
nodig is
-zelfstandig lezen van tekst van het 
hoofdstuk en maken van vragen en 
opdrachten 
-nakijken/klassikale 
bespreking/eventueel individueel 
nakijken a.h.v. digitale correctiemodel

Week 41 + 43 Hoofdstuk 3:
De tijd van monniken 
en ridders

*Lezen van blz. 30 t/m 41 v/h boek

*Maken van  vragen:

paragraaf 1: 1 t/m 7/8/13

paragraaf 2: 1 tm 8/12/14

paragraaf 3: 1 tm 8/12 tm 14

paragraaf 4: 1 tm 9/12 tm 14

- klassikale inleiding aan het begin van 
hoofdstuk
- klassikale uitleg waar dit nuttig en 
nodig is
-zelfstandig lezen van tekst van het 
hoofdstuk en maken van vragen en 
opdrachten 
-nakijken/klassikale 
bespreking/eventueel individueel 
nakijken a.h.v. digitale correctiemodel

Week 44

Week 45 + 47:
Bespreken toets/

Proefwerk over:
Hoofdstuk 1 t/m 3
-thema 1: Het schrift
-aantekeningen
-vragen

kenmerkend aspect 1 t/
m 12

-voorbereiden  toets
-maken toets
-nabespreken  toets

Proefwerk
(SE-1)

10%
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