
 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P:1           
 

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 deze periode behandelen we de 
eerste twee thema’s van M&M. Je 
maakt kennis met onze planeet en leert 
over de geschiedenis van de jagers en 
verzamelaars tot grote piramide 
bouwers van Egypte! Ook kijken we 
naar ons eigen landje en onze 
bijzondere cultuur. 

Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 

Lesperiode:  Thema 1 
● Wat een legenda is. 
● De namen van de tijdvakken 

en waarom ze steeds korter 
worden. 

● Waarom Nederland in 
opstand kwam tegen Spanje 
in de 16e eeuw. 

● Wat het verschil is tussen 
een allochtoon en een 
autochtoon. 

● Wat het verschil tussen 
normen en waarden zijn en 
kunt voorbeelden noemen. 

Thema 2 
● Hoe jagers en verzamelaars 

leefden en waarom vuur zo 
belangrijk voor hen was. 

● Dat er verschillende 
klimaten en planten 
begroeiingen zijn en je kunt 
er een aantal noemen. 

Thema 1 
● Het verschil uitleggen 

tussen een natuurlandschap 
en een ingericht landschap 

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

● Rekenen met jaartallen voor 
en na christus. 

● Kernmerken noemen van 
der Nederlandse cultuur. 

● Uitleggen waarom je bij het 
uitgeven van geld altijd 
keuzes moet moeten. 

Thema 2 
● Drie onderdelen van het 

weer benoemen. 
● Uitleggen waarom het bij de 

evenaar warmer is dan rond 
de polen. 

● Uitleggen hoe de Egyptische 
samenleving eruit zag. 

SO over deel van de stof: 

Periode 1 SO blok 1 en 2 thema 1 
 
SO blok 1 en 2 thema 2 

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 1 
Rep blok 1 en 4 thema 2 

MUNDO THEMA 1 en 2 
 

Weging (factor): 
3 

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



● Waarom landbouw het 
landschap veranderde. 

● Wat een farao is. 
● Wat biologische landbouw 

is. 
● Wat genetische modificatie 

is en kunt er voorbeelden 
van benoemen. 

● Uitleggen hoe de Inuit en de 
Toearegs zich aanpassen 
aan de plaatsen waar zij 
leven. 

● Uitleggen waarom de 
voedselproductie slecht is 
voor het milieu  

●  

 


