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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
Meetkunde & Algebra

De tiendeklasser leert de werkelijkheid te orde-
nen en structuur aan te brengen. Hij mag leren 
zoeken naar (abstracte) wetmatigheden om 
voorspellingen te kunnen doen. Tijdens deze 
periode gebruiken we de wiskunde als middel 
om denkkrachten als exactheid, logica, abstrac-
tie en objectiviteit te kunnen ontwikkelen. 
Het gaat om een inzien, een naar binnen kijken, 
een ruimtelijk inzicht.
 
In de periode behandelen we ruimtemeetkun-
de en rijen en reeksen. (vmbo) 

In de meetkunde behandelen we ruimtemeet-
kunde. In de algebra rijen en reeksen, expo-
nenten en logaritmen, goniometrie (landme-
ten). (havo/vwo)

Natuurkunde
Profielgebonden Materie en Warmte & Onderzoek 
en Ontwerp (havo)

Bij de tiendeklasser zien we dat het theoretisch 
oordeelsvermogen zich ontwikkelt van eenvou-
dige causale verbanden naar meer complexe 
relaties. Er vindt een verschuiving plaats naar 
het meer abstracte denken. Dit sluit aan bij di-
verse onderwerpen uit de natuurkunde waarbij 
abstract denken vereist is.

Scheikunde
Gezondheid (havo)

Deze periode gaat over de gezondheid van aar-
de, plant, dier en mens. We spannen een brede 
‘kennisparaplu’ open met veel mogelijkheden 

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 
hierdoor een bepaalde werking in aarde, plant, 
dier en mens. Naast de werking op materiële 
aspecten, kunnen stoffen ook een werking 
hebben op energetische gebieden. We bena-
deren aarde en kosmos in dit verband als een 
samenhangend geheel. Nadat de essentie  van 
de geschiedenis van de geneeskunde en ge-
zondheidskunde is behandeld, maken de leer-
lingen keuzes en gaan in groepen verdiepende 
studies verrichten. Dit levert een berde waaier 
aan onderwerpen en belangstellingsgebieden 
op die de leerlingen op adequaat niveau aan 
elkaar presenteren. De groepen leveren een 
brede samenhang met veel informatie die 
inhoudelijk zinvolle discussies kan opleveren. 
Een onmisbare tool voor de mens van nu die 
bewust, verantwoordelijk en innoverend in het 
leven wil staan.

Vakoverstijgend Project (vwo)
Deze periode is gericht op scheikunde, maar in 
grote mate vakoverstijgend. De leerlingen die 
scheikunde in hun profiel hebben, richten zich 
op het profielvak. De leerlingen die geen schei-
kunde in het profiel hebben, richten zich op 
het vakoverstijgend deel. We werken aan een 
vakoverstijgend project dat aansluit op 
de leervraag van de klas. 
De leerlingen leren gericht en onbevooroor-
deeld waar te nemen. Zuivere waarnemingen 
zijn de basis voor het abstracte oordeel en 
begrip. Het scheiden van waarneming en con-
clusie draagt bij aan het zuiver gebruiken van 
de taal. 



Document ontwikkelingsstof  
     leerjaar 10 

Biologie 
Ziekte en Gezondheid 

De leerlingen leren te ervaren wat hun eigen 
lichaam te vertellen heeft en hoe zij hiernaar 
kunnen kijken. Via de bloedsomloop wordt de 
relatie met ziekte en gezondheid gemaakt. De 
periode starten we bij Aristoteles en de vier 
temperamenten. Daarna komt stapsgewijs de 
gehele bloedsomloop voorbij.

Profielgebonden periode: Ecologie en Plantkun-
de (vmbo)
Tijdens deze periode nemen we de leerlingen 
naast de theorie ook mee in het veldwerk en 
practicum microscopie. 

Geschiedenis
Ideologieën

De tiendeklasser is meer naar binnen gekeerd 
en beleefd meer het eigen-zijn. Tegelijkertijd 
ontstaat er een bewustere herkenning van de 
ander in zijn eigenheid. De spanning tussen 
ik en de ander is voelbaar. Een innerlijke on-
rust ontstaat waarvan de tiende klasser weg 
wil zonder te weten waar naar toe. Hierdoor 
neemt de belangstelling voor verschillende 
denk- en leefsystemen toe. Welke stromingen 
zijn er al bedacht en waar pas ik het beste bij? 
Welke ideologie regeert Nederland? Samen 
ontdekken we onder andere het Absolutisme, 
liberalisme, confessionalisme, kapitalisme, 
anarchisme, feminisme, globalisme, socialisme 
en idealisme.
We nemen de leerlingen mee in de biografieën 
van  Max Havelaar, Nigoro, Soekarno, Colijn, 
Pieter Jelles Troelstra, Domela Nieuwenhuis, 
Schaepman en Kuypers. (vmbo)

We nemen de leerlingen mee in de biografie-
en van Adam Smith, Jozef Stalin, Adolf Hitler, 
Aletta Jacobs, Rosetta Luxemburg, Wilhelmi-
na Drucker, Pim Fortuin en Nelson Mandela. 
(havo/vwo)

Er wordt belangstelling gewekt voor de feite-
lijke wereld. Leerlingen krijgen een duidelijk 
beeld van het leven in de 15e eeuw en leren 
begrijpen waarom juist in die tijd de drang was 
om de wereld te ontdekken. De nadruk ligt op 
het inlevingsvermogen van de leerling, omdat 
hij zelf ook de moed heeft op te brengen om 
zijn eigen nieuwe wereld te ontdekken.
Na de Middeleeuwen vindt de ontwikkeling 
plaats tot steeds meer zelfstandig denkende 
individuen.  

De vanzelfsprekende ordening uit Middeleeu-
wen ondergaat een grote verandering. We 
kijken naar deze veranderingen op gebieden 
als kunst, godsdienst en wetenschap door de 
kruistochten, Islam, Maarten Luther en Le-
onardo da Vinci te behandelen. Dit vloeit over 
naar de Nederlandse opstand en het ontstaan 
van Nederland in zijn huidige vorm. Vanuit de 
beleving van de tiendeklasser zien we dat ook 
hij oude, vanzelfsprekende structuren mag 
loslaten. Leerlingen ontwikkelen een bewust-
zijn voor de mogelijkheden om zelfstandig te 
denken en dat zaken kunnen veranderen. 

Nederlands
Moderne Letterkunde

In deze periode nemen we de leerlingen mee 
in de literatuurstromingen vanaf het jaar 1880 
tot aan heden. We leren de leerlingen bewust 
te worden welke rol de literatuur kan spelen als 
spiegel van de maatschappij (vmbo).

Middeleeuwen en Renaissance
We leren de leerlingen bewust te worden welke 
rol de literatuur kan spelen als spiegel van de 
maatschappij. Ze leren een mening te vormen 
over de wereldbeelden uit deze tijd. De Middel-
eeuwen als de tijd van het monnikenwerk; het 
vele schrijven, gevolgd door de Renaissance 
waarin de schoonheid van het schrift nader 
wordt bekeken en andere stijlen worden uitge-
probeerd (havo/vwo).

Poëtica 
We behandelen het werk en de biografie van 
drie grote schrijvers uit verschillende tijdsbeel-
den. Vanuit deze werken gaan we nader in op 
de dichtkunst; rijmsoorten, dichtvormen, stijl 
en beeldtaal. De leerlingen zullen vooral veel 
zelf gaan schrijven om zo tot een dichtstijl te 
komen (havo/vwo).

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. 
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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 toe-
komst. Dit gebeurt in de veilige sociale omge-
ving van de klas. Vaak spreken leerlingen uit 
dat ze dit graag eerder in hun schoolloopbaan 
hadden gedaan, omdat het de groep zo sterk 
verbindt. Dat dit vooral en alleen in deze fase 
past, bevestigen ze knikkend met een kleine 
glimlach. Met deze periode sluiten de leerlin-
gen hun middelbare schooltijd af (vmbo).

Stage  
Zorgstage 
De leerlingen ervaren hoe het voelt je dienst-
baar op te stellen ten opzichte van de mede-
mens. Ze leren mee te leven met een ander en 
ondervinden dat verschillende mensen ver-
schillende behoeften hebben. Na hun stage zijn 
de leerlingen zich vaak meer bewust van wat 
een werkelijk menswaardig leven inhoudt.

Werkweek
 
Landmeten
De leerlingen leren om te gaan met een water-
pasinstrument en hoe zij hiermee afstanden en 
hoogtes kunnen bepalen. We gaan op onder-
zoek in onze eigen omgeving en leren hoe de 
meetresultaten tot een tekening te verwerken. 
De leerlingen ontdekken dat het landmeten 
staat of valt met een goede samenwerking 
(havo/vwo),

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 
(vmbo).
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