
 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P:2           
 

Vak:  Mens en Maatschappij Jaar 1 Klas: Klik of tik om tekst in te voeren. 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
In periode 2 behandelen weer twee 
volledige thema’s net als in P1. We 
kijken onder andere naar toeristen en 
waar zij allemaal naar toe gaan. We 
nemen een kijkje in het Middellandse 
Zee gebied en gaan op bezoek bij de 
Grieken en Romeinen! Thema 4 leert ons 
over iets sombere onderwerpen als 
rampen en plagen en leert ons hoe we 
hier het beste mee om kunnen gaan.  

Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 

Lesperiode:  Thema 3 
● Waar het Middellandse 

Zeegebied te vinden is en 
welke landen de zee delen. 

● Wat hoogteligging en 
klimaat met elkaar te maken 
hebben. 

● Dat wij tegenwoordig veel 
hebben overgenomen van 
zowel de oude Grieken als 
de Romeinen. 

● Dat het Romeinse Rijk een 
wereldrijk was en je kunt 
uitleggen wat dit inhoud. 

● Dat het verstandig is om een 
reisverzekering af te sluiten 
wanneer je op vakantie 
gaat. 

 
 
 

Thema 3 
● Het verschil uitleggen 

tussen een relatieve en 
absolute afstand. 

● Van een kaart zeggen of het 
thematisch is of een 
overzichtskaart. 

● Uitleggen hoe de Griekse 
democratie in elkaar steekt. 

● Uitleggen waarom steden 
reclame maken voor hun 
eigen stad. 

● Voorbeelden geven van 
recreatiegebieden in je 
eigen stad. 

 
 
 
 
 
 

SO over deel van de stof: 

Periode 2 SO blok 1 en 2 thema 3 
 
SO blok 1 en 2 thema 4 

Klik of tik om tekst in te voeren. Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 1 

4 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): 1 per periode 
MUNDO Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: Rep blok 1 tot 4 thema 3 
Rep blok 1 en 4 thema 4 

MUNDO THEMA 3 en 4 
 

Weging (factor): 
3 

Extra materiaal: Herkansbaar (ja/nee) 
VO CONTENT 1 per periode 



Thema 4 
● Uit elke lagen de aarde is 

opgebouwd. 
● Welke vier verschillende 

platenbewegingen zijn op 
de aarde. 

● Waar de belangrijkste 
steden en landen in Afrika 
liggen. 

● Dat de Vikingen plunderaars 
waren en Europa aanvielen.  

● Uitleggen wat de gevolgen 
van de pest zijn. 

● Hoe men leefden in de tijd 
van monniken en ridders 
(500 tot het jaar 1000). 

Thema 4 
● Uitleggen hoe aardbevingen 

ontstaan. 
● Verklaren wat er gebeurt 

tijdens een 
vulkaanuitbarsting.  

● Uitleggen waarom Afrika te 
maken heeft met zoveel 
rampen en natuurgeweld. 

● Uitleggen waarom aids zich 
zo snel verspreid over 
Afrika. 

● Voorbeelden noemen van 
manieren om te reageren 
op rampen als 
overstromingen of 
aardbevingen.  

 

 
 
 


