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Inleiding 
 
Beste leerlingen, 
 
Dit jaar ga je aan de slag met het maken van een PO – een praktische opdracht. Dit is een opdracht 
waar je zelfstandig mee aan de slag gaat. 
 

Iedere m4-leerling moet minstens twee PO’s maken, je mag er drie maken.  Je eerste PO wordt 
gemaakt bij maatschappijleer. 

Je moet dus nog een tweede PO kiezen. Die keuze maak je om verschillende redenen: 

• ik ben niet zo goed in een bepaald vak, met een PO kan ik mijn cijfer ophalen 
• ik wil een mooi cijfer voor een bepaald vak, met een PO kan ik dat halen 
• ……… 

Het is belangrijk dat je je keuze goed afweegt: een PO maak je niet zomaar, het kan ook je cijfer negatief 
beïnvloeden! 

Voordat je een keuze maakt, kijk je dit boekje goed door. Je vindt ditzelfde boekje ook in de 
studiewijzer op magister. Je leest de informatie door en eventueel vraag je je docent of mentor om 
advies.  In de mediatheek en bij de mavokamer is ditzelfde boekje in te zien. 

Op magister moet je je minimaal voor 1 vak inschrijven. Je mag je voor 2 vakken inschrijven. Dit moet 
uiterlijk voor VRIJDAG  30 SEPTEMBER 17:00 uur.  De inschrijving gaat donderdag 22 september om 
18.00 uur open. Jullie ontvangen hiervoor nog een link. 

De keuze staat vast en wordt later niet meer veranderd.  

Voor iedereen is de inleverdatum in week 2 (uiterlijk vrijdag 13 januari 2023) 
Bij te laat inleveren wordt dit gemeld bij de examencommissie. Zij bepalen wat de consequenties 
van het te laat inleveren zijn. 

Een gekozen PO moet gemaakt worden! Ook wanneer een (tweede) gekozen PO niet ingeleverd 
wordt, wordt dit gemeld aan de examencommissie en wordt er door hen besloten wat de 
consequenties zijn.  

 
In de week van 14 november is er een verplicht contactmoment met je vakdocent. Je kunt dan 
feedback vragen op wat je op dat moment hebt gedaan. 
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AFSPRAKEN/NORMEN 

 

LET OP: 

Voor alle PO’s geldt: 
 

1) Deadline: De deadline voor het inleveren van je PO is vrijdag 13 januari 2023 
Wanneer je je PO te laat inlevert, wordt dit gemeld bij de examencommissie. Zij 
besluiten wat de consequenties van het te laat inleveren zijn. Zie hiervoor het 
examenreglement.  
 

2) Je PO lever je via TEAMS/SOM/MAIL in, in overleg met je docent. 
 

3) Ieder PO kost je 10 werkuren 
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Aardrijkskunde 

 

Een belangrijk onderdeel van je examen is de praktische opdracht. Het is een opdracht die je 
zelfstandig, alleen dus, moet maken in je eigen tijd.  Je zal er zo’n 10 uur mee bezig zijn. Het 
onderwerp moet geografisch zijn en met de examenstof te maken hebben. Vraag bij de docent 
na wat de onderwerpen zijn en controleer ook of jouw onderwerp goed is.  

 

                           Veluwe vroeger                          Veluwe nu 

Of het onderwerp geschikt is, wordt bepaald door de docent. Pas nadat de docent het 
onderwerp heeft goedgekeurd, kun je met het onderwerp aan de slag. 

  

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=onderwerp+kiezen&hl=nl&rlz=1W1ADRA_nl&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=LBvY9xUxj6tvdM:&imgrefurl=http://blog.betawijs.nl/2009/08/20/activiteiten-voor-middelbare-scholieren/&docid=NH3SsPkVN38ppM&imgurl=http://blog.betawijs.nl/files/2009/08/aarde2-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=HF_nT7XBIqjE0QW1-fyYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=46&dur=1172&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=122&sig=103897480367335556421&page=3&tbnh=137&tbnw=155&start=35&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:35,i:235
http://www.google.nl/imgres?q=kaart+veluwe&start=167&hl=nl&rlz=1W1ADRA_nl&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=haBoAUjS3157LM:&imgrefurl=http://www.familiegroepsaccommodatie.nl/links/links.htm&docid=7YvQ6BSUx7LvRM&imgurl=http://www.familiegroepsaccommodatie.nl/images/kaart.png&w=565&h=525&ei=52fnT86BM8r28gOT_djJCg&zoom=1&iact=hc&vpx=277&vpy=231&dur=390&hovh=216&hovw=233&tx=117&ty=110&sig=103897480367335556421&page=9&tbnh=120&tbnw=129&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:167,i:337
http://www.google.nl/imgres?q=goedgekeurd&hl=nl&rlz=1W1ADRA_nl&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=N1rLjU5fDBi_kM:&imgrefurl=http://www.svc08.nl/nieuws/671&docid=7MvkJvCJclCLNM&imgurl=http://www.svc08.nl/app/webroot/files/image/goedgekeurd.bmp&w=315&h=315&ei=82rnT6aTIIfD0QXWkcH7CA&zoom=1&iact=hc&vpx=244&vpy=158&dur=2360&hovh=225&hovw=225&tx=127&ty=129&sig=103897480367335556421&page=1&tbnh=114&tbnw=134&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:99
http://www.google.nl/imgres?q=aan+de+slag&hl=nl&rlz=1W1ADRA_nl&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=fKKkqJLXv-b0OM:&imgrefurl=http://suvaal.blogspot.com/2009/11/aan-de-slag.html&docid=w6UbCcXtLpAy0M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_VFJvV5hqfH8/S0jVlzMtU9I/AAAAAAAAC9g/I6NS4VuMc7A/s400/30_11+Aan+de+slag!.jpg&w=400&h=271&ei=UmznT53uCanS0QX2psSSCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=78&vpy=193&dur=1094&hovh=185&hovw=273&tx=162&ty=89&sig=103897480367335556421&page=1&tbnh=104&tbnw=153&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88
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Hoe maak ik de praktische opdracht? 

 

Als je deze instructies volgt wordt het maken van 
een praktische opdracht een peulenschilletje….. 

Stap 1: Onderwerp kiezen. 

Het beste kun je een onderwerp kiezen dat je zelf interessant vindt en waar genoeg informatie 
over te vinden is. Bedenk één hoofdvraag waar je de praktische opdracht over gaat maken. 

Stap 2: Deelvragen. 

Voor je gaat beginnen met het zoeken naar informatie moet je eerst bedenken wat je allemaal 
van het onderwerp wilt weten. Eén hoofdvraag levert meestal te weinig stof op om een heel 
werkstuk mee te vullen. Bedenk daarom minimaal 5 deelvragen (meer mag ook) waarmee je 
het onderwerp uitwerkt.  

Stap 3: Maak hoofdstukken en schrijf de inleiding. 

Door alvast hoofdstukjes te maken kun je straks de informatie die je vindt beter onderverdelen 
zodat je werkstuk overzichtelijk blijft. In de inleiding schrijf je waarom je dit onderwerp 
gekozen hebt en waarom je deze hoofdstukken (=deelvragen) gekozen hebt. 

Stap 4: Informatie zoeken. 

Nu je weet naar welke informatie je moet zoeken, kun je gericht zoeken naar de juiste 
informatie. Bedenk waar je informatie kunt vinden. De bibliotheek en het internet zijn de 
grootste informatiebronnen. 

Stap 5: Schrijf de informatie in je eigen woorden op en zoek er mooie plaatjes bij. 

Het is niet de bedoeling dat je de tekst gewoon van het internet kopieert. Jouw docent(e) kan 
heel goed zien of jij de stukken echt zelf geschreven hebt.  

Stap 6: Maak een bronvermelding. 

In een bronvermelding meld je waar je je informatie vandaan hebt. Bij een boek schrijf je de 
titel van het boek op, de schrijver, de uitgever en het ISBN-nummer (als je dat kunt vinden). 
Van een internetsite geef je het adres dat bovenin het scherm staat. 

  

http://www.google.nl/imgres?q=tips&hl=nl&rlz=1W1ADRA_nl&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=7V-o_kilW65XqM:&imgrefurl=http://georgesdockx.wordpress.com/2011/04/14/14-marketing-tips-voor-elk-bedrijf/&docid=qGs8GYn831vD1M&imgurl=http://georgesdockx.files.wordpress.com/2011/04/tips.jpg&w=504&h=288&ei=JWnnT8buLObF0QXthcXoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=301&vpy=184&dur=7734&hovh=170&hovw=297&tx=137&ty=88&sig=103897480367335556421&page=1&tbnh=83&tbnw=146&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:128
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Stap 7: Schrijf een nawoord. 

In het nawoord schrijf je wat je allemaal geleerd hebt van het maken van het werkstuk of hoe 
het je is bevallen om dit werkstuk te maken. 

Stap 8: Maak een inhoudsopgave en een voorpagina. 

Wanneer je helemaal klaar bent met schrijven kun je paginanummers onder je werkstuk 
zetten. Daarna kun je een inhoudsopgave maken met de juiste paginanummers erbij. Een 
voorpagina is het visitekaartje van je werkstuk. Hierop staat in ieder geval het onderwerp, je 
naam, de datum en je klas en de naam van je leraar. 

Stap 9: Lees alles nog een keer door. 

Lees het nog eens door om te kijken of er geen spel- of tikfouten in staan. Laat het ook andere 
mensen lezen, misschien zien zij nog fouten. Als je zeker weet dat alles helemaal goed is kun 
je het werkstuk inleveren. 

 

Werkstuk presenteren. 

Soms mag je een werkstuk alleen inleveren bij de docent, soms 
mag je een presentatie houden voor je klasgenoten. Overleg 
dit met je docent.  

Evalueren. 

Natuurlijk krijg je een cijfer voor je werkstuk maar het is ook goed om zelf te kijken wat je 
goed of juist niet goed hebt gedaan. Dit evalueren doe je je met je docent. 
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Biologie 
Onderzoek doen hoort bij het vak biologie. Je hebt in de eerste en in de tweede klas ook al enkele 
experimenten gedaan. Daar moest je een verslag van schrijven. Dit p.o. gaat eigenlijk op dezelfde 
manier maar nu ga je het zelf bedenken. 

Om het voor jou iets overzichtelijker te maken is er een lijst met mogelijke onderwerpen gemaakt. 

1 invloed van zout op ontkieming en groei van planten 
2 invloed van zuur op ontkieming en groei van planten 
3 invloed van groeilamplicht en “normaal” kunstlicht op plantengroei. 
4 Invloed van co2 op de fotosynthese bij waterpest. 
5 Invloed van de temperatuur op de fotosynthese. 
6 Invloed van manier van poten van bloembollen op de ontwikkeling van de plant 
7 Invloed van kiemende zaden op elkaar, tuinders zaaien sommige groentesoorten niet dicht 

bij elkaar. Zoek de goede combi’s uit de lijst met zaden. 
8 Invloed van energydrank op hartslag en bloeddruk. 
9 Doodt strepsils echt bacterieën zoals ze in hun reclame beweren 

Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Titelblad 
• Inleiding 
• Onderzoeksvraag 
• Hypothese 
• Verwachting 
• Benodigdheden 
• Werkwijze 
• Resultaten 
• Conclusie 
• Discussie 
• bronnen 

Je verwondert je over iets en besluit om daar meer over te weten te komen. Je zoekt informatie over 
je onderwerp. Daarna gebruik je die informatie om een inleiding te schrijven. De inleiding sluit je af 
met je onderzoeksvraag. 

Natuurlijk heb je door het opzoeken van die informatie al een idee voor een antwoord op die vraag. Je 
schrijft dat mogelijke antwoord in je hypothese. Nu wil je die hypothese het liefst gaan bevestigen, 
daarvoor moet je een onderzoek doen. En met de resultaten van dat onderzoek ga jij je hypothese 
bewijzen of juist afwijzen. Dan moet je wel weten welke waarnemingen (bijv. metingen) je moet doen 
tijdens het onderzoek. Dit schrijf je op onder het stukje verwachting. 

Daarna volgt het onderzoek. Je bedenkt zelf een experiment. Je schrijft daarvoor een werkplan en een 
lijst met benodigdheden. 

Als al deze voorbereidingen afgewerkt zijn lever je dat werk digitaal in bij je docent via teams, na 
goedkeuring ga je de proef uitvoeren. 
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Natuurlijk heb je materialen nodig voor het uitvoeren van het experiment en natuurlijk zal het 
voorkomen dat je die materialen niet allemaal thuis hebt. Op school hebben we die spullen wel. We 
bieden jou de mogelijkheid om je experiment op school uit te voeren. Je krijgt de spullen niet mee naar 
huis! Maak dus tijdig een afspraak met een toa. 

Je verzamelt je gegevens en als het experiment is afgelopen ga je die resultaten verwerken in 
bijvoorbeeld een diagram. Die resultaten bepalen je antwoord op je onderzoeksvraag. Dit schrijf je op 
bij het stukje conclusie. 

De conclusie ga je vergelijken met je hypothese. Zijn de hypothese en conclusie gelijk dan heb je jouw 
hypothese bewezen. Je mag dat met zekere trots noteren. Is er een verschil tussen de hypothese en 
conclusie?  Dan ga je jezelf een aantal vragen stellen: Is je hypothese onjuist? Is er iets misgegaan? Zijn 
de resultaten goed verwerkt? Wat kun je gaan doen om hypothese en conclusie wel gelijk te krijgen? 
Dat beschrijf je dat ook. Deze punten worden onder het stukje discussie beschreven. 

Als laatste noteer je de bronnen die je hebt gebruikt. 

Zorg voor een goede planning, vooral omdat je het experiment waarschijnlijk op school uitvoert. Je 
moet je resultaten voor de kerstvakantie hebben omdat het PO op de eerste vrijdag na de 
kerstvakantie moet worden ingeleverd. Dus houd rekening met de tijd dat het experiment duurt! Maar 
waarom wachten tot het laatste moment? Je hebt ruim 3 maanden de tijd!! En als je op tijd begint 
biedt dat natuurlijk altijd de mogelijkheid om bij de docent om advies te vragen. 
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Duits 
Situatie: 

Nadat je al weken in huis hebt gezeten, je examens hebt gehad en het weer een beetje 
veilig is om te reizen wil je een stedentrip maken met 3 vrienden.  

Je ouders zijn er nog niet van overtuigd om jou alleen op vakantie te laten gaan. 
Daarom ga je niet ver weg en naar een land waar jij je met de taal verstaanbaar kunt 
maken.  

Om je ouders te overtuigen en omdat je natuurlijk voor Duits bent geslaagd, heb je op 
internet naar een aantal Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse steden gezocht die je 
interessant lijken om te bezoeken (zie hieronder). 

Deutschland Berlin, Köln, Dresden, Bremen, 
Düsseldorf, Stuttgart, Kiel, Hamburg, 
Dortmund, Potsdam, Frankfurt, 
München, Kassel und Leipzig  

Österreich  Wien, Salzburg, Linz, Graz 

Schweiz Zürich, Bern, Basel, Luzern 

Je bent van plan om met je vrienden een vierdaagse stedentrip te doen. Jullie plannen 
om maandag 18 juli te vertrekken en jullie willen op donderdag 21 juli 2022 weer 
terugreizen. 

Om je ouders te overtuigen toch alleen op reis te mogen, ga je een reisplanning voor 
de dagen uitwerken. Alles moet op waarheid zijn gebaseerd en je moet minimaal 2 
A4’tjes met passende foto’s inleveren. Jouw tekst moet daarbij minimaal 1 A4’tje 
(lettergrootte Arial 12) en maximaal 2 A4’tjes bevatten. Dit moet allemaal in het Duits.  

Naast jouw tekst lever je ook een tabel met alle gegevens van jouw planning in het 
Duits in. Hierin benoem je: 

• Het programma van vier dagen inclusief reisdag heen en reisdag terug.  
• Per dag benoem je wanneer en wat je gaat doen (denk bijvoorbeeld aan de 

reistijden maar benoem ook de activiteiten) 
• Benoem ook bij welke restaurants je wilt eten (zoek op internet bestaande 

restaurants en noem hun adressen) 
• Je moet natuurlijk ook beschrijven waar jij wilt overnachten. Noem ook hier 

naam en adres van jullie hotel. 
• Denk eraan dat je jouw ouders wilt overtuigen! Kies daarom ook een aantal 

culturele activiteiten (denk aan musea, tentoonstellingen en 
bezienswaardigheden.) 
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Voorbeeld voor jouw tabel: 

Zeit Montag (18.Juli) Dienstag 
(19.Juli) 

Mittwoch 
(20.Juli) 

Donnerstag 
(21.Juli) 

09:24 
Uhr 

Mit dem Zug nach 
Berlin 

   

15:15 
Uhr 

Ankunft Berlin    

16:00 
Uhr 

Berlin: Einchecken 
Jugendherberge: 
Gute Nacht! 
Frankfurter Allee 45 
3011 Berlin 

   

16:30 
Uhr 

Essen: Zur Alten Post 

Potsdammer Platz 
137 3011 Berlin 

   

18:00 
Uhr 

Kino: Potsdammer 
Platz 111 3011 

   

22:00 
Uhr  

Schlafen: 
Jugendherberge 

   

Ook maak je een overzicht van de kosten. Jouw budget is maximaal 500 Euro voor 4 
dagen. Alles wat je overhoudt mag je houden! 

Voorbeeld berekening: 

Kosten Montag 
(18.Juli) 

Dienstag 
(19.Juli) 

Mittwoch 
(20.Juli) 

Donnerstag 
(21.Juli) 

Reise Bahnticket 
58,20 € 
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Hotel Übernachtung 
36.40 pro 
Nacht 

   

Essen/Trinken Abendessen: 
35, 80 € 

   

Aktivitäten Kino: 15€    

Nadat je voor jezelf deze twee tabellen hebt gemaakt, ga je 1 tot 2 A4tjes schrijven 
waarin je jouw ouders overtuigt van jouw plannen. Dit doe je natuurlijk ook in het Duits. 

Kijk goed in de rubric waarop je beoordeeld wordt. 

Jouw PO, bestaand uit jouw twee ingevulde tabellen en jouw tekst lever je uiterlijk 14 
januari 2022 op magister in. 

Rubric 

 onvoldoende voldoende goed 

Vormgeving 0-1 punten 

Tekst korter dan 1 
A4tje of niet 
volledig in het Duits 

2 punten 

Minimaal 1 en maximaal 
2 A4tjes tekst in het 
volledig in het Duits + 
tabellen 

3 punten 

Minimaal 1 en 
maximaal 2 A4tjes 
tekst volledig in het 
Duits + tabellen. 
Alles in Arial 12 en 
met passende 
foto’s  

Inhoud  0-1 punten 
geen of maximaal 
een van de 
onderdelen 
gemaakt 

2-5 punten 

twee of drie van de 
onderdelen gemaakt 
met kleine 
verbeterpunten (wat 
gegevens ontbreken) 

6-10 punten 

alle drie 
onderdelen zonder 
verbeterpunten 
gemaakt en 
volledig 
beschreven 

Planning 0 punten 1 punt 
PO wordt op tijd 
ingeleverd maar 
tussentijds heeft de 

2 punten 
PO wordt op tijd 
ingeleverd en de 
leerling heeft 
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PO wordt niet of te 
laat ingeleverd 

leerling geen afspraken 
gemaakt om het werk 
met de beoordelaar te 
bespreken  

tussentijds met de 
beoordelaar 
afspraken gemaakt 
om het werk te 
bespreken 

Taal 0-5 punten 

het product bevat 
veel taalfouten op 
het gebied van 
hoofdlettergebruik, 

spelling, 
woordkeuze en 
grammatica. Het 
product is moeilijk 
tot niet te begrijpen 

 

6-10 punten 

het product bevat weinig 
taalfouten op het gebied 
van hoofdlettergebruik, 

spelling, woordkeuze en 
grammatica. Het product 
is met enige inspanning 
te begrijpen. 

 

11-15 punten 

het product bevat 
weinig tot geen 
taalfouten op het 
gebied van 
hoofdlettergebruik, 

spelling, 
woordkeuze en 
grammatica. Het 
product is duidelijk 
te begrijpen. 

 

 

 

 

Totaal cijfer   Aantal punten /10 
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Economie 
 
De gemeente vindt dat Link aan de Lek dringend behoefte heeft aan een aantal nieuwe winkels. 
Jij bent een van de nieuwe jonge ondernemers die zo’n nieuwe winkel gaat opstarten. 
Hieronder staan een aantal spelregels: 
 
Soort bedrijf:    detailhandel. 
Naam van het bedrijf: Je bepaalt zelf de naam van het bedrijf. Deze naam moet 

duidelijk aangeven om wat voor bedrijf het gaat. 
Omvang van het bedrijf: Jij gaat in het bedrijf werken samen met één nieuwe 

medewerker. 
 
 
De presentatie van het bedrijf. 
 
Voor het bedrijf maken we een rapport (werkstuk) en een folder. 
 
In het rapport (verslag) geef je aan: 
 

• Wat voor soort bedrijf ga je starten 
• De marketingmix 

o welke producten ga je verkopen 
o tegen welke prijzen 
o waar ga je de producten verkopen 

• hoe ga je de producten promoten 
• Geef een precieze omschrijving van je doelgroep 
• Kies een winkelpand tot € 400.000 via internet en voeg de foto toe aan je verslag 
• Kies een inventaris tot € 50.000 via internet en voeg de foto toe aan je verslag 
• Maak een bestellijst van de goederen die je nodig hebt en geef aan wat de kosten zijn 
• Laat in een balans zien hoe je alles hebt gefinancierd. 
• Stel een personeelsadvertentie op. Beschrijf daarin de werkzaamheden en geef ook de 

werktijden aan. 
• Zoek op internet “arbeidsomstandigheden” op en omschrijf er aantal die betrekking 

hebben op jouw bedrijf. 
 
Ontwerp een folder op A4-formaat. Hierop moet o.a. staan: 
 

• Naam van het bedrijf 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• Emailadres 
• Openingstijden 
• Assortiment 
• Foto van de winkel 
• Routebeschrijving 
• Kortingsbon  
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Overige voorwaarden: 

- - Lever het werkstuk op tijd in op papier! (zie PTA: Uiterlijk 14 januari 2023) 

Anders gaat er per dag 1 punt van je cijfer af! 

- Zet de tekst in lettergrote 12 

- Zet de regelafstand op 1,5 

 
Beoordelingsformat: 
 
Naam: _______________________________  Klas: _______ 

 
Rapport: 
 

• naam          1 __ 
• soort bedrijf         1 __ 
• marketingmix  
• Producten         1 __ 
• Prijzen          1 __ 
• Plaats          1 __ 
• Promotie         1 __ 
• Doelgroep         2 __ 
• winkelpand         1 __ 
• inventaris         1 __ 
• bestellijst + prijzen        2 __ 
• balans          2 __ 
• personeelsadvertentie       2 __ 
• arbeidsomstandigheden       2 __ 

 
Folder: 
 

• naam 
• adres 
• telefoonnummer 
• emailadres 
• openingstijden 
• assortiment 
• foto van de winkel 
• routebeschrijving 
• kortingsbon         7 __ 

 
Totaal:           25 __ 
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Engels 
 
De PO moet in het Engels.  
Let op: de PO opdracht start je pas na goedkeuring van je docent Engels!  

Kies uit A, B, C of D.  

Keuzeopdrachten:   

A) Vertel over jezelf 

Beschrijf: 

• Familie 
• Hoe woon je? 
• Hobby’s  
• Favoriete eten en drinken 
• Vakantie/reizen 
• Sport  
• Kleding  
• Toekomstige opleiding en beroep 
• Toekomst (waar sta je over 10 jaar/wie zou je willen zijn) 
• Geef je mening over een maatschappelijk onderwerp (minimaal 1 A-4tje). 

Voordat je hieraan begint, vraag je om toestemming voor je onderwerp! Kies 
een relevant onderwerp, gebruik bronnen.  

B) Kijk een serie   

• Vertel iets over de karakters 
• Wat is de verhaallijn? 
• Welke thema’s komen aan de orde?  
• Welk personage zou je willen zijn en waarom?  
• Schrijf een ander einde (minimaal 1 A4tje).  

C) Lees een boek (in het Engels) dat ook verfilmd is en vergelijk deze twee met 
elkaar.  

Denk bijv. aan: “The fault in our stars”, “The sun is also a star”, “Everything, 
Everything”, “The boy in the striped pyjamas”.  

• Vertel iets over de karakters 
• Wat is de verhaallijn? 
• Welke thema’s komen aan de orde?  
• Welk personage zou je willen zijn en waarom?  
• Welke verschillen zijn er tussen de film en het boek? 
• Welke verhaalversie (boek of film) vind je beter/mooier en waarom? 
• Schrijf een ander einde (minimaal 1 A4tje).  

D) Heb je zelf een idee, overleg dit met je docent.      
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Voorwaarden bij elke opdracht:  
 

• 10 uur werk (houd een logboek bij en voeg deze toe aan je PO)  
 

• Vermeld de bronnen die je gebruikt. Noem de websites. Google.com en 
Wikipedia.nl zijn geen bronnen! 
 

• PO moet in het Engels. Gebruik Engelse spellingscontrole!  
 

• Voeg een inhoudsopgave en plaatjes toe 
 

• Aantal pagina’s tekst: minimaal 5 en maximaal 10.  
 Dit is exclusief:  

voorkant, logboek, vermelding bronnen, inhoudsopgave, illustraties. 
 

• Lettergrootte: Arial 12  
 

• Inleveren zowel digitaal via SOM (plagiaatcontrole) als op papier bij je docent.  
 

• De PO wordt beoordeeld op:  
Inhoud (10 punten), Lay-out (5 punten) en Taal (15 punten).  

 

- Deadline PO = 13 januari 2023 – Lever vóór de deadline alvast een eerste versie 
in ter controle!!!  
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Frans 
 

Beschrijving van de Praktische Opdracht: 

Maak een werkstuk over een van de vele departementen die Frankrijk kent. 
 

Frankrijk is verdeeld in regio's of gewesten. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in 
departementen, zoals wij provincies kennen. Het is de bedoeling dat je 1 departement kiest 
en dat je je daarin gaat verdiepen. 

Over de volgende punten moet je informatie zoeken en die vervolgens in het verslag 
verwerken: 

- Wat is een departement/ hoeveel zijn er? 
- Geografische ligging van jouw gekozen departement. 
- 3 steden uit jouw departement.                
- Streekgerechten uit jouw departement. 
- Bijzonderheden (musea, activiteiten, natuur etc.) uit jouw departement. 
 

 
Voorwaarden: 

• Taal: Nederlands (met hier en daar Franse namen en teksten) 
• Ten minste minimaal  10 volledige A4’tjes exclusief voorkant, voorwoord, 

inhoudsopgave, nawoord en bronnen 
• Extra pagina’s met enkele foto’s zijn toegestaan 
• Lettertype Arial 12pt 
• Inleveren voor vrijdag 13 januari 2023 
• Geprinte bladzijden ingebonden in een snelhechter  

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj365SW-N3UAhVGaFAKHc7oBiYQjRwIBw&url=http://www.carpfeeling.com/forum/yaf_postst347_departementen-in-Frankrijk.aspx&psig=AFQjCNFyrWt9zsvZxLYBuIA4e0reZ-Vqjw&ust=1498649886895775
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Geschiedenis 
Uitvindingen door de eeuwen heen 

Door de eeuwen heen hebben mensen uitvindingen gedaan. De meesten waren klein en 
onbeduidend. Enkelen hebben in de loop van de geschiedenis veranderd. Na de ontdekking 
van het vuur in de prehistorie, het wiel vijfduizend jaar voor Christus, de atoombom tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was het leven niet meer zoals daarvoor. 

In de volgende praktische opdracht ga je onderzoeken welke uitvindingen het leven van de 
mensheid grondig veranderden. Het is de bedoeling daarbij niet alleen de moderne tijd te 
bestuderen, maar ook het verleden. 

Enkele voorbeelden van uitvindingen uit de laatste 1000 jaar, je kunt er zelf vast nog wel meer 
vinden. 

1000: buskruit, 1180:windmolens, 1190:kompas, 1260:zandloper, 1280:bril, 1280:kanon, 
1438:boekdrukkunst, 1590:microscoop, 1593:thermometer, 1830:naaimachine, 
1802:batterij, 1850:spijkerbroek, 1876:telefoon,1903: vliegtuig, 1928:penicilline, 
1975:videorecorder, 1978:zaktelefoon 

 

Opdracht: 

• Zoek minstens vijf uitvindingen die het leven van de mens grondig veranderd 
hebben. Kijk niet alleen naar deze eeuw, maar ook naar historische perioden: 
prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne tijd of de tijd van de 
Industriële Revolutie. Kijk naar alle onderdelen van het menselijke leven; dagelijks 
transport, oorlogvoering, gezondheidszorg etc. Deel uitvindingen in naar tijdvak 
en onderdelen van het menselijk leven: 

• Zoek per uitvinding of je er genoeg informatie over kunt vinden. Dit mag zijn een 
stukje tekst uit een boek, encyclopedie, een foto, een tekening of internet. Geef 
per uitvinding aan, hoe deze uitvindingen het leven aanmerkelijk veranderden. 

• Stel naar aanleiding van de gevonden uitvindingen een Hoofdvraag en minste 
twee Deelvragen per uitvinding 

• Laat nu door je docent controleren of je op de goede weg bent. 
• Ga nu, over de door jou gekozen uitvinding meer informatie zoeken. Zoek de 

informatie in boeken, internet enz. Noteer uit deze boeken of internet alle 
informatie die je nodig hebt gehad. Als je op je deelvragen geen antwoord kunt 
vinden, moet je nieuwe vragen stellen. 

• Schrijf op grond van wat je gevonden hebt een werkstuk. Hier moeten instaan: 
      a. een beschrijving van de uitvinding 
      b. iets over de uitvinder 
      c. beantwoording op je hoofdvraag en je deelvragen 
      d. een conclusie over de vraag in hoeverre deze uitvinding het leven van de 

mensen beïnvloed heeft. 
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      e. Een kort verslag van je werkzaamheden aan deze praktische opdracht, met 
vermelding van het aantal uren wat je besteed hebt en je mening over het 
onderwerp. 

  

Het werkstuk moet op de computer gemaakt worden. De vormgeving moet zo netjes mogelijk 
zijn. 

Je kunt bij je docent een beoordelingspapier ophalen, zodat je kunt zien wat er van je verwacht 
wordt. 

Nog even in het kort: 

• Een goede en mooie voorkant 
• Een inleiding over je uitvindingen 
• Per uitvinding een hoofdvraag en twee deelvragen 
• Een afsluiting/conclusie, waarin je beschrijft hoe je het hebt gevonden. 
• Geef ook duidelijk aan in je verslag wat je uitvinding heeft betekend voor de 

geschiedenis. 
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Muziek 
 

Wil je een PO maken voor het vak muziek, neem dan contact op met meneer Asberg of 
mevrouw Kuipers. 

 

 

Beeldend 
 

Wil je een PO maken voor het vak beeldend (tekenen of handvaardigheid), neem dan contact op met 
mevrouw Smit. 
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Natuurkunde (NASK1)  
  
EISEN EN KADERS:  
1) Het Praktisch Onderzoek (PO) is het vijfde PTA-cijfer voor NASK I.   
2) Het cijfer telt voor 15% mee voor het SE-cijfer.   
3) Je werkt in tweetallen.   
4) Het onderwerp heeft te maken met natuurkunde en toepassingen in de dagelijkse praktijk   
5) Je kiest een onderwerpen uit de lijst van de docent of je bedenkt zelf een onderwerp.    
6) Overleg een eigen onderwerp vooraf goed met je docent.   
7) Je verricht metingen die relevant zijn binnen je gekozen onderwerp in samenwerking met   
    de TOA of docent en verwerkt de metingen in je verslag.  
  
VRAAG JE DOCENT NAAR DE JUISTE MANIER VAN ONDERZOEK DOEN, OVERLEG OOK MET 
DE TOA.  
  
MOGELIJKE ONDERWERPEN (een eigen onderwerp kan ook, maar overleg met je docent)   
  

• Groene stroom: natuurstroom/ecostroom, milieu, opwekken.   
• MP3-speler. Trefwoorden: Gehoorbeschadiging, geluidssterkte/decibel.  
• Geluidswal. Trefwoorden: soorten geluidswallen, stil asfalt, decibel, maquette.  
• Bruggen. Trefwoorden: soorten bruggen, druk- en trekkrachten, constructies.  
• De Takel. Trefwoorden: soorten/toepassingen, katrollen, krachtvergroting, 
zwaartepunt.     
• Batterijen. Trefwoorden: merken/soorten vergelijken door metingen, 
prijs/kwaliteitsverhouding.  
• De dynamo. Trefwoorden: toepassingen, soorten, rendement, vermogen, 
werking, ontwerp.    
• De weerstand van een metaaldraad. Trefwoorden: Soort metaal/soortelijke 
weerstand, lengte, diameter, temperatuur.     
• Remmen. Trefwoorden: soorten, werking, remweg, abs, vertraging, metingen 
verrichten.   
• Valversnelling. Trefwoorden: oorzaak, paraboolvlucht, gewichtsloosheid, 
aarde/maan   
• Veiligheid in het verkeer. Trefwoorden: passieve/actieve veiligheid, arbeid, 
bewegingsenergie, traagheid.   
• Werking camera / oog. Trefwoorden: constructiestralen, scherpte diepte, 
diafragma, dioptrie.  
• Duurzaamheid. Trefwoorden: bedrijfsbezoek, energie winning, rendement, 
toekomst, verbeteringen.   
• Automatisch afvalscheiding: Trefwoorden: detecteren, selecteren, scheiden, 
systeembord.   
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WERKPLAN EN ZELFSTANDIG WERKEN IN LOKAAL 222  
  
Gebruik werkplannen.   
Een leerling mag alleen gebruik maken van het Binas-lab (lokaal 222) en het kabinet 
natuurkunde als de leerling beschikt over een werkplan dat door de leraar is goedgekeurd.   
Werkplannen worden ter goedkeuring aangeboden (op papier of digitaal) aan de docent.   
  
Voorwaarden voor aanwezigheid in Binas-lab (lokaal 222).   
Goedgekeurd werkplan bij je hebben.   
De leerling zorgt ervoor dat de werkplek waar hij wil werken is gereserveerd via een TOA.   
De schoolpas van de betreffende leerlingen heb je bij je.   
De toa's zijn verantwoordelijkheid voor leerlingen en apparatuur die in het lab aanwezig zijn.   
  
   
GA JE DE RESULTATEN PRESENTEREN IN DE VORM VAN EEN VERSLAG?  
  
Vraag dan naar de regels voor een verslag.  
  

http://webklas.heemgaard.nl/mod/resource/view.php?id=857
http://webklas.heemgaard.nl/mod/resource/view.php?id=855
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Scheikunde (NASK2)  
 
Voor de praktische opdracht nask2 zijn er de volgende eisen:  

• Onderwerp in overleg bij start PO. Denk aan de hoofdstukken die je al gehad 
hebt en de vaardigheden uit je boek. Voorbeelden: water, waterstofeconomie, 
wat is het probleem van stikstof, werken in de chemie, milieu, verbrandingen, 
voeding, cosmetica, materialen etc.   
• Logboek digitaal bijhouden: wat doe je wanneer, met welke bron en welk 
resultaat en hoe lang heb je daaraan besteed.  
• Minstens 3x tussenoverleg  
• Eindproduct: Verslag (8 tot 15 pagina’s) met daarbij het logboek en een 
brainstorm  

• Inhoudsopgave + paginanummering  
• Bronnenlijst  
• Illustraties  
• Lettertype Times New roman-11 (of vergelijkbaar)  
• Digitaal en schriftelijk inleveren  
• Kans op plagiaatcontrole  

• Of een filmpje, een kahoot, een stopmotionfilm, een demonstratieproef, dit 
alles na overleg met je docent.  

Ideeën:   
Leg uit m.b.v. een stop motion filmpje hoe je een reactievergelijking kloppend maakt en hoe 
chemische rekenen moet.  
Zit er chemie in de keuken? Verdiep je in moleculair koken en maak een lekker gerecht dat 
niet kan mislukken, omdat je weet wat er scheikundig gebeurt en hoe je dit moet controleren.  
Maak je eigen snoepgoed.  
Maak een mengsel dat je m.b.v. minstens 4 scheidingsmethoden uit elkaar moet halen.  
Onderzoek hoe jij de aarde belast.  
Schrijf een plan hoe De Heemgaard een groene school kan worden.  
Zoek wat uit over plastics/verf (Talens) en bezoek een fabrikant (interview).  
Wat is de rol van (micro)plastic op het milieu?  
Maak een werkplan voor een practicum over de afbreekbaarheid van een bioplastic 
(GFTafval) of maak je eigen biodiesel uit frituurvet.  
Ontwerp een spectaculair experiment om te tonen in de klas of tijdens het open huis.  
De waterstofmotor, wat is het en hoe werkt het en gaan we in de toekomst alleen nog in een 
waterstofauto rijden? Experimenteer met een kleine waterstofauto op schaal op school.  
Onderzoek of algen de fossiele brandstoffen kunnen vervangen.  
Onderzoek wat je allemaal binnenkrijgt met producten uit de supermarkt.  
Ga op bezoek bij de RWZI in Apeldoorn-Noord en verdiep je in de wereld van 
de waterzuivering.  
Make-up, waar zit de scheikunde?   
Kom met je eigen scheikunde onderwerp.  
 
 
 
 
  



 

 25 

Nederlands 
 
Doestelling: 
In deze opdracht leer je de verschillen tussen de taalvarianten: 

• standaardtaal 
• dialect 
• groepstaal 

 

Inhoud 

Inleiding: 
Beschrijf waarom je voor een praktische opdracht voor Nederlands hebt gekozen. 
 
Middenstuk: 
1. Standaardtaal: 

• wat is standaardtaal 
• hoe is die ontstaan en wat is het doel 
• in welke situatie wordt deze gebruikt ( denk hierbij aan o.a. school en media) 
• welke factoren beïnvloeden taalverandering, geef daar voorbeelden van 

2. Dialect: 
• welke taal wordt er bij jouw thuis gesproken. (Leg uit in welke situaties) 
• wat wordt er verstaan onder dialect 
• zoek een dialectkaart van Nederland en geef aan hoe je eigen taalgrens loopt 
• zoek een korte tekst in jouw dialect en vergelijk die met de standaardtaal. Beschrijf de  

overeenkomsten en de verschillen ( let daarbij op spelling, klank en zinsbouw) 
3. Groepstaal: 

• wat zijn de kenmerken van groepstalen 
• hoe ontstaan groepstalen en wat is het doel ervan 
• geef minstens 5 voorbeelden van soorten groepstalen 

 
3A. Werk een van de groepstalen uit: 

• zoek in de krant een artikel van de groepstaal die jij gekozen hebt   
• maak een lijst met de daarbij behorende woorden en uitdrukkingen. 
• herschrijf dat artikel zodat het voor iedereen toegankelijk is 

 
Slot: 

• leg uit wat je van deze opdracht geleerd hebt 
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Wiskunde 
Je maakt een verslag waarin je met behulp van grafieken en diagrammen het weer op 
je geboortedag in je geboorteplaats én op al je verjaardagen die daarop volgden, met 
elkaar vergelijkt. Daarnaast ga je op zoek naar weerextremen die zich op een van deze 
dagen hebben voorgedaan. Een weerextreem is bijvoorbeeld een zware onweersbui, 
een hittegolf, een zware storm of hevige sneeuwval.  

Stap 1 Gegevens verzamelen 

De informatie die je nodig hebt, staat op https://daggegevens.knmi.nl/klimatologie/dag. 
Op deze website kun je je geboortedatum invullen. Kies een weerstation dat in de buurt 
ligt van jouw geboorteplaats. Ben je niet in Nederland geboren? Kies dan zelf een 
plaats. Je krijgt dan het volgende overzicht te zien. 

 

 

Er worden op deze website vijftien weergrootheden vermeld (bijvoorbeeld: gemiddelde 
temperatuur, hoeveelheid neerslag, gemiddelde windsnelheid, …). Je kiest vier 
weergrootheden die naar jouw idee het beste weergeven wat voor weer het op een 
dag is en waaruit weerextremen afgeleid kunnen worden. Je mag ook zelf 
weergrootheden bedenken waarvan je de waarde met de informatie op deze website 
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bepaalt (bijvoorbeeld: het verschil tussen gemiddelde temperatuur op de dag en de 
normale gemiddelde temperatuur voor die dag).  

Je kunt de website https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie-kaarten-en-
grafieken gebruiken voor ondersteunende informatie. Op deze website staan 
bijvoorbeeld kaarten waarop je kunt zien of er op een dag een onweersbui geweest is.   

 

 

Noteer voor jouw geboortedag en al je verjaardagen daarna de gegevens van de vier 
weergrootheden die je wilt onderzoeken. 

Stap 2 Gegevens verwerken 

Bedenk met welk soort grafiek of diagram je het verloop van de weergrootheden die je 
hebt gekozen, het beste weer kunt geven. Je mag de grafieken en diagrammen met 
de hand tekenen, maar ook met Microsoft Excel. Zorg dat de grafieken er netjes 
uitzien, een titel hebben, een duidelijke schaalverdeling hebben en een toelichting 
langs de assen hebben. 

Stap 3 Het verslag schrijven 

Je verslag is geschreven in lettertype Arial 12 en heeft de volgende inhoud: 

1. Voorblad met titel, naam, klas, docent en inleverdatum. 
2. Inleiding, vertel kort wat de opdracht is en welke weergrootheden je hebt 

onderzocht. Vertel ook wat de opbouw van je verslag is. (max. 1
2
 A-4) 

3. Hoofdstuk 1: Weergrootheden (max. 2 A-4)  
Leg uit wat de vier gekozen weergrootheden inhouden.  
Leg uit waarom deze weergrootheden het beste weergeven wat voor weer het 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie-kaarten-en-grafieken
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie-kaarten-en-grafieken
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op een dag is.  
Leg uit hoe deze weergrootheden worden gemeten.   
Leg uit hoe betrouwbaar volgens jou de informatie over de weergrootheden op 
de website is. 

4. Hoofdstuk 2: Grafieken en diagrammen (max. 4 A-4) 
Laat in dit hoofdstuk zien welke grafieken en diagrammen je hebt gemaakt bij 
de weergrootheden en leg uit waarom je voor deze grafieken hebt gekozen. 
Vertel bij elke grafiek wat er te zien is. 

5. Conclusie (max 1 A-4) 
Hoe zou je het weer op je geboortedag en je verjaardagen in grote lijnen 
beschrijven? Zonnig? Nat? Grijs? En waarom?  
Hoe wisselend is het weer op je verjaardagen?  
Heeft er zich op een van je verjaardagen een weerextreem voorgedaan? Hoe 
blijkt dat uit de grafieken en diagrammen? 

1. Bijlage: overzicht van de verzamelde gegevens stap 1. 
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