
 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P3 H6  
Vak:  H6 Klas: Kader 2 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
 Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode:  ●Begrippen uit de vorige 

hoofdstukken 
 
●De VIER overheidslagen 
(gemeente, provincie, rijk, 
waterschappen) 
●Collectieve sector 
●Particuliere sector 
●Ambtenaar 
●Infrastructuur  
●Stelsel van sociale 
zekerheid 
●Sociale minimum 
●Algemene Ouderdomswet 
(AOW) 
●Inkomensverdeling  
●Belasting 
●Belasting over de winst 
●Belasting van 
personenauto’s en 
motorrijwielen (BPM) 
●Automobilisten en 
motorrijders wegenbelasting 
(MRB) 
●Accijns (Alcohol, Tabak, 
Brandstof) 
●Onroerendezaakbelasting 
(OZB) 
●Rijksbegroting 
●Miljoenennota 
●Begrotingstekort 

 
●Gemiddelde berekenen 
 
●Omrekenen van bedragen 
naar verschillende 
periodes (week, maand 
kwartaal jaar)  
 
●Berekenen Te reserveren 
bedrag  
 
●Rente berekenen  
 
●Rente % berekenen  
 
●Interpreteren 
Grafieken/Tabellen 
 
●(wat : waar van)x100%  
 
●(nieuw-oud):oud x 100% 
 
●Begroting 
opstellen/aflezen  
 
 

SO over deel van de 
stof: 

2 SO Paragraaf 6.1 + 6.2 
SO Begrippen H6 

Klik of tik om tekst in te voeren. Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 2X 

2 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): Nee 
Pincode 5e editie Onderbouw VMBO-KGT Leerboek 
ISBN 978-90-01-80725-2 

Planning (weeknr en 
dag): 
Klik of tik om tekst in te 
voeren. 
Repetitie over deel van 
de stof:  

Lesstof in deze periode: H6 
H6 Overheid overbodig? Pagina 166 t/m 187 Theorie; 
Pagina 190 Test; Pagina 191 t/m 194 
Herhalingsopgaven; Pagina 195 Extra opgaven; Pagina 
196 t/m 197 Rekenen; 

Weging (factor): 
4x 

Extra materiaal: Herkansbaar (ja/nee) 
Magister ELO ; Google Classroom  Nee 

Planning (weeknr en 
dag): 
Klik of tik om tekst in te 
voeren. 
Opdracht of project: 

Websites en links (extra): Klik of tik om tekst in te 
voeren. 



https://classroom.google.com/c/MTU4ODE1MTM4MTh
a 
 
 

http://economiepagina.com/ 

Weging (factor): 
Klik of tik om tekst in te 
voeren. 
Herkansbaar (ja/nee) 
Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

Overig: Planning (weeknr en 
dag): 

Aantekeningen tijdens de les! Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

Leermiddelen! Schrijfgerei! Rekenmachine! 
 

Overig 
SO Berekeningen 6 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
Vak: naam vak Klas: naam klas 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
 Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode: Bijvoorbeeld: inhoud, theorie, Gedrag en vaardigheden SO over deel van de stof:  
Periode 1 - 3 formules, grammatica regels, Toepassen van theorie Over welk deel van de stof 
Aantal lessen per week: ed. ed. Weging (factor): 

Aantal    Wegingsfactor  
Methode of projectboek (ISBN):   Herkansbaar (ja/nee): 

Titel van de methode of    Ja of nee 
projectboek   Planning (weeknr en dag): 

   Weeknummer, dag, tijd 
Lesstof in deze periode:   Repetitie:  
Hoofdstukken, onderwerp,    Over welk deel van de stof 
pagina’s   Weging (factor): 
Extra materiaal:   Wegingsfactor 

Aanvullende materialen   Herkansbaar (ja/nee): 
   Ja of nee 
   Planning (weeknr en dag): 

https://classroom.google.com/c/MTU4ODE1MTM4MTha
https://classroom.google.com/c/MTU4ODE1MTM4MTha
http://economiepagina.com/


   Weeknummer, dag, tijd 
   Opdracht: 
Websites en links (extra):   Bijzondere opdracht 
Verwijzingen website adressen   Weging: 
   Wegingsfactor 
   Herkansbaar (ja/nee) 
   Ja of nee 
Overig:   Planning (weeknr en dag): 
Bijzonderheden   Weeknummer, dag, tijd 
   Overig: 
   Bijzonderheden 

 


