
 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P:3           
 

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 
Dit zijn de laatste twee thema’s van het 
eerste schooljaar: Thema 5 en 6. We 
bekijken hier de groei van steden en hoe 
het leven was in een Middeleeuwse 
stad. In Thema 6 gaan we naar 
Zuid-Amerika en kijken we naar het 
verschil tussen arm en rijk. 

Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 

Lesperiode:  Thema 5 
● Wat infrastructuur is en hoe 

dit de bereikbaarheid van 
een stad kan vergroten. 

● Dat steden vooral worden 
gesticht rond rivieren of 
kruispunten van wegen.  

● Wat stadsrechten zijn en 
waarom een stad deze graag 
zou willen hebben.  

● Wat urbanisatie inhoud. 
● Waarom de steden groeiden 

na de tweede 
wereldoorlog.. 

Thema 6 
● Wat de vier basisbehoeftes 

zijn.  
● Waarom de Europeanen 

een andere route gingen 
zoeken naar het Oosten. 

● Wat de driehoekshandel is. 
● Waar de landen zich 

bevinden en wat hun 

Thema 5 
● De belangrijkste verschillen 

tussen een dorp en een stad 
uitleggen. 

● Oorzaken noemen voor de 
groei van steden rond het 
jaar 1000.  

● Gegevens afleiden uit een 
lijndiagram. 

● Vergelijkingen maken tussen 
verschillende cijfers 

 
 
Thema 6 

● Uitleggen waarom mensen 
in arme landen meer 
kinderen maken.  

● Uitleggen waarom het 
belangrijk is om afwisselend 
te eten. 

● Hoe de Europeanen 
Zuid-Amerika veroverden.  

SO over deel van de stof: 

Periode 3 SO blok 1 en 2 thema 5 
 
SO blok 1 en 2 thema 6 

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 5 
Rep blok 1 en 4 thema 6 

MUNDO THEMA 5 en 6 
 

Weging (factor): 
3 

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



hoofdsteden zijn 
(Zuid-Amerika) 

● Waarom er verschil is tussen 
verschillende inkomens. 

● Uitleggen wat prioriteiten 
stellen betekent. 

● De betrouwbaarheid van 
een bron uittesten via 
verschillende manieren.  

● Vertellen uit welke 
verschillende groepen de 
Braziliaanse bevolking is 
opgebouwd.  

● Rekenen met procenten. 
● Rente uitrekenen. 

 


