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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

Het onderwerp ‘negatieve getallen’ sluit aan 
bij de zevendeklasser die de breuk tussen 
kindertijd en voorpuberteit beleeft. De leer-
ling staat steeds meer tegenover de wereld en 
de ander. Dit is anders dan de harmonieuze 
basisschoolleeftijd. De leerling spiegelt zichzelf 
in de wereld om hem heen. In dit veranderen-
de bewustzijn kan de leerling ervaren dat in 
zijn eigen binnenwereld dingen beseft die niet 
meteen zintuigelijk waar te nemen zijn. 
De negatieve getallen tegenover de positieve 
getallen als beeld van contrasterende principes 
zoals; licht en donker, binnen en buiten, boven 
en onder.
Het denken van een zevendeklasser is toe aan 
nieuwe uitdagingen. Hierbij horen het leren 
van nieuwe notaties en de introductie van het 
letterrekenen (variabelen). De eerste stap in de 
abstractere wiskunde wordt gezet.

De zevendeklasser leert zijn eigen oefenweg te 
bepalen binnen veilige, vastgestelde kaders.

Natuurkunde
Mechanica

Het gaat erom dat de leerling een eigen ver-
houding zoekt tot de natuurkrachten. We leren 
de leerlingen een balans te vinden tussen 
opgroeien en alles wat aan ze trekt (vrijheid en 
verplichting). Dat ze zichzelf ervaren als zijn in 
de natuur maar niet van de natuur. Ze leren 
nauwkeurig waar te nemen en beschrijven en 
maken zelf constructies zoals het ontwerpen 
en bouwen van een brug.  

Deze periode gaat over het ontdekken van fe-
nomenen en het wekken van de verwondering.

Scheikunde
Stoffen en Eigenschappen

De zevendeklasser nemen we eerst mee op 
verkenning in het scheikundelokaal; ontdekken 
en onderzoeken van de regels, veiligheids-
voorschriften en materialen. Daarna gaan we 
op onderzoek uit naar verschillende stoffen 
en eigenschappen om zo de overstap naar 
de aggregatietoestanden te maken. Vanuit de 
zuivere stoffen maken de leerlingen kennis 
met mengsels en gaan ze hun opgedane ken-
nis in de praktijk brengen. Ze leren gericht, 
onbevooroordeeld en feitelijk waar te nemen. 
Zuivere waarnemingen zijn de basis voor het 
abstracte oordeel en begrip. Het scheiden van 
waarneming en conclusie draagt bij aan het 
zuiver gebruiken van de taal. 

Biologie 
Kennismaking

Met de lesstof werken we aan de ontmoeting 
met zichzelf en elkaar. We leren met elkaar 
over onder andere; voeding, persoonlijke hygi-
ene, ziekteverschijnselen, leeftijdsfasen, slapen 
en verzorging van planten, dieren en milieu. 
Vanuit het plantenrijk wordt een begin ge-
maakt met fotosynthese en de kringloop in de 
natuur. De leerlingen ontwikkelen een positie-
ve en verzorgende houding op de behandelde 
gebieden. Na deze periode heeft elke leerling 
een basiskennis van het fenomeen biologie.
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Geschiedenis
De Nieuwe Tijd (16e eeuw) 

De zevendeklasser maakt in zijn eigen ontwik-
keling door wat de Europese mens in de 16e 
eeuw beleefde. Zoals de 16e eeuwse mens de 
geborgenheid van de Middeleeuwen achter 
zich laat om een nieuwe wereld, die zich tot 
achter de horizon strekt, te ontdekken, zo laat 
de zevende klasser de veiligheid van zijn familie 
achter en ontstaat de wil om de buitenwereld 
te veroveren. Deze periode biedt een kans op 
herkenning en daagt uit een nieuwe stap te 
nemen. “Het nest is goed, maar het heelal is 
ruimer”, spreekt dichter Marsman. Het karak-
ter van de nieuwe tijd blijkt uit thema’s als; De 
Renaissance, het herontdekken van de Griekse 
en Romeinse cultuur, een vooruitblik richting 
de ontdekkingsreizen, het principe van uomo 
universalis en het verspreiden van kennis door 
de boekdrukkunst.

Aardrijkskunde
Nederland als leefomgeving 

Deze periode sluit aan bij de ontdekkingen 
binnen de nabije omgeving. We kijken naar de 
landschappen en bodemkunde van ons eigen 
land. De zevendeklasser wordt zich bewust van 
de invloed van de omgeving op het dagelijks le-
ven in Nederland. Hij krijgt gevoel voor samen-
hang, oorzaak en gevolg. De leerling krijgt oog 
voor de verschillen en hun oorsprong en leert 
zaken zien vanuit een ander perspectief.

Nederlands
Creatief Schrijven (vmbo, havo, vwo) en Poëzie 
(vmbo)

In deze twee periodes benaderen we de taal als 
taalgebruiksonderwijs. Dat wil zeggen dat we 
meer vanuit de boodschap en het gevoel dan 
vanuit de technische benadering werken. De 
zevende klasser ervaart dat hij voorafgaand het 
schrijven een aantal beslissingen moet nemen 
en dat een tekst fijner leest als er nauwelijks tot 
geen taalfouten in staan. Vanuit eigen verhalen 
wordt de wil tot punctueel schrijven aangewak-
kerd. In de poëzie nemen wij de leerling mee 
om gedachten over uiteenlopende thema’s op 
creatieve wijze binnen strakke kaders vorm te 
geven. 

Sterrenkunde
We leren onze leerlingen vertrouwd te raken 
met de sterrenhemel zoals deze zichtbaar is

vanuit ons standpunt op aarde. Bij voorkeur 
vindt deze periode plaats in de tijd van het jaar 
dat het ’s avonds vroeg donker wordt, zodat de 
leerlingen thuis naar de sterren kunnen kijken 
en opdrachten kunnen maken. De leerling on-
derzoekt de baan van de sterren door de nacht 
en het jaar, de baan van de zon, de dierenriem, 
het zonnestelsel en de planeten.

Kantelweek

Biologie
Positieve en negatieve effecten van bacteriën 
en schimmels & Indeling planten- en dierenrijk 
(vmbo/havo/vwo).
Bacteriën, archaea en eukaryoten (havo/vwo).

Engels
Toneelstuk met als thema reizen naar en 
verblijven in een Engelstalig land. De leerlin-
gen schrijven en spelen onder begeleiding een 
voorstelling in de Engelse taal die zij presente-
ren aan elkaar. (vmbo)

Frans
We dompelen de leerlingen onder in de Franse 
cultuur (vmbo).

Kunstweek

Mixed Media
We laten onze leerlingen, elk jaar vanuit een 
ander thema, kennismaken met verschillende 
kunstdisciplines. In deze week gaan zij werken 
aan een voorstelling en/of expositie waarin ze 
gebruik maken van wat ze geleerd hebben. De 
week sluiten we af met doorlopende voorstel-
lingen en een grote expositie die in en rondom 
het schoolgebouw plaatsvindt.

Werkweek

Natuur
In deze week gaan de leerlingen met hun klas 
naar een biologisch-dynamische boerderij. 
Naast de verbindende activiteiten met hun ei-
gen groep, gaan zij aan de slag op de plek waar 
hun eten vandaan komt. De leerlingen krijgen 
inzicht in het boerenwerk en de levensproces-
sen die ons voedsel voortbrengen.  
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