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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 negendeklasser leert gericht de concrete 
werkelijkheid waar te nemen om van daaruit 
samenhangen en structuren te kunnen ontdek-
ken. De algebra bevordert het vermogen om 
problemen op te lossen door te structureren 
en te abstraheren. We nemen de leerlingen 
mee in het verhaal over dat geheimzinnige ge-
tal pi. Voor de negendeklasser is de uitdaging 
om zelfstandig stapsgewijs meer ingewikkelde 
en samengestelde constructies tot een goed 
einde te brengen. De meetkunde bevordert om 
nauwkeurig en netjes te werken.

In de meetkunde behandelen we goniometrie 
en vlakvullingen. In de algebra hoofdrekenen, 
statistiek en het tellen van het aantal mogelijke 
uitkomsten bij rangschikkingen (vmbo).

In de meetkunde behandelen we gelijkvormig-
heid en goniometrie. In de algebra tabellen en 
diagrammen, irrationele getallen, statistiek en 
telproblemen (havo).

In de meetkunde behandelen we cirkelmeet-
kunde en goniometrie. In de algebra behande-
len we combinatoriek, irrationele getallen en 
ongelijkheden (vwo).

Natuurkunde
Elektriciteit

Bij de negendeklasser ontstaat in het denken 
de mogelijkheid kennisproblemen te ordenen 
en op te lossen. Aan de hand van waarne-
mingsreeksen komen we tot begripsvorming

en leggen de wetmatigheden in formules vast. 
Dit komt tot uiting in de berekeningen aan 
elektrische systemen. 
De wet van Ohm koppelen we aan de bereke-
ningen van het vermogen en rendement. 
Door het ‘zwart-witte’ oordelen van een negen-
deklasser helpen we ze om de gevoelens op 
de achtergrond te laten en werken we vanuit 
exactheid. Deze exactheid biedt houvast en 
structuur. In de periode krijgt dit vorm door 
de parallelschakeling tegenover de seriescha-
keling te zetten en hierbij eigenschappen te 
rangschikken. Met behulp van de biografie 
van Michael Faraday kunnen de leerlingen 
zich hiermee uiteenzetten vanuit de empathie 
of juist de antipathie. We bespreken dat niet 
elk pad over rozen gaat, maar ook dat je het 
soms simpelweg jezelf moeilijk kunt maken. De 
biografie laat zien dat er verrassende en onver-
wachte meevallers kunnen optreden en dat het 
soms even duurt voor je iets door kunt hebben 
en begrijpen.

Scheikunde
Elementen, atomen en periodiek systeem

De negendeklasser nemen we mee in de bio-
grafieën van Mendelejev (bouw periodiek sys-
teem) en Rutherford (attoommodel) om zo tot 
de theorieën te komen waarmee ze het reactie-
schema kunnen veranderen naar een reactie-
vergelijking met symbolen. De bouw van mo-
leculen behandelen we uitgebreider waardoor 
de leerlingen leren zelf moleculen te tekenen. 
Ze leren werken met massaverhoudingen en 
kwantitatief reacties voorspellen.
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Biologie 
Anatomie en Fysiologie 

In deze periode staat het spijsverteringsstel-
sel centraal. Veelal alles speelt zich hierin af 
van hoe een mens zich voelt. Van ziekte tot de 
activiteit die een mens aankan. Ook leren we 
over de gevolgen van genotmiddelen. In deze 
periode worden leerlingen bewust gemaakt dat 
de kennis die wij nu voor waar aannemen niet 
altijd zo vanzelfsprekend zijn geweest.

Geschiedenis 
De Verlichting 

We behandelen de politieke verlichtingsge-
dachte ten tijde van “De Europese Lente” in de 
19e eeuw. Na de “Restauratie” is er behoefte 
aan een nieuwe liberale revolutie. De negende 
klasser nemen we mee in de biografieën van 
Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Thorbecke, 
de Nederlandse koningen Willem I, II en III 
(vmbo).

In deze periode nemen we de leerlingen mee 
in de Franse Revolutie met als haar onzeker-
heden, strijd, hoopvolle verwachtingen, teleur-
stellingen en herstellingen. Het Absolutisme, 
Emirisme, Humanisme, de wetenschappelijke 
revolutie en de bewustwording van de burgerij. 
Dit is ook de periode van de Grote Terreur. 
De negende klasser nemen we mee in de bio-
grafieën van Hugo de Groot, Rousseau, Vol-
taire, Lodewijk XIV, Robes Pierre en Napoleon 
(havo/vwo).

Aardrijkskunde
Geologie

Deze periode kiezen we voor een concrete, 
aardse aanpak van het aardrijkskunde pro-
gramma. Er is aandacht voor de endogene en 
exogene krachten van de aarde. Daarnaast 
verdient het unieke van onze planeet aandacht 
en kijken we naar de verschillende tijdvakken 
van de aarde.

Nederlands
Verlichting en Romantiek

In deze periode zetten we ons uiteen met de 
tegenstellingen van het verstand en het gevoel. 
De negendeklasser kan zich hiermee vanuit de 
eigen belevingswereld uiteenzetten. Objectivi-
teit en subjectiviteit krijgen aandacht. Hiermee 
krijgen de leerlingen handvatten om hun eigen 
tegenstellingen beter te leren begrijpen.

Stage 
Winkelstage 
De leerlingen ervaren alle facetten van een win-
kel. Ze leren waar producten vandaan komen 
en via welke weg(en) ze uiteindelijk bij 
de consument terechtkomen. Na hun stage 
lopen leerlingen vaak meer bewust door de 
winkelstraten omdat ze kennis hebben ge-
maakt met de verhalen achter de producten 
die zij kopen.

Werkweek
Geologie en aarde 
We vertrekken met de leerlingen naar een 
gebied waar het vlakke landschap verandert 
in meer heuvels en/of bergen. We beloven 
een grensverleggende week. Het comfortabe-
le dagelijks leven wordt vervangen door een 
eenvoudig, sportief en uitdagend kampleven 
waarbij we steeds het uithoudingsvermogen en 
de moed op de proef zullen stellen. 



NOVALIS.NL!Beleef het Novalis College 


