
 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)    P1       
Vak: Mens en Natuur Klas: 1 BBL 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
 Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode:  Hoofdstuk 1 

- wat onderzoeken en 
ontdekken is 

- hoe je veilig werkt (in 
een practicumlokaal) 

- hoe je omgeving eruit 
ziet met alle organismen 

- wat waarnemingen en 
tekenregels zijn 

- waar je lichaam uit 
bestaat, welke organen 
en orgaanstelsels er zijn 

- welke meetinstrumenten 
er zijn  

 
Hoofdstuk 2 
 

- wat alle zintuigen en 
functies zijn 

- de werking van het 
zenuwstelsel 

- wat alle onderdelen van 
alle zintuigen + functies 
zijn 

- wat gedrag, lichaamstaal, 
emoties zijn 

 
 

Hoofdstuk 1 
- een proefje uitvoeren 
- een proefverslag 

schrijven 
- gevarensymbolen 

herkennen + toepassen 
- je omgeving 

onderzoeken  
- een natuurgetrouwe - / 

schematische tekening 
maken 

- metingen verrichten 
(gebruik van 
meetinstrumenten) en 
verwerken 

 
Hoofdstuk 2 
 

- alle zintuigen herkennen 
en benoemen bij jezelf / 
model 

- gedragingen, lichaamstaal 
(en emoties) herkennen 
bij mens en dier  
 

SO over deel van de stof: 

Periode 1 SO 1.1 - 1,4 
SO 2.1 - 2.4 

 Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 2x 

3 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): nee 
Explora 1A Biologie-Nask Planning (weeknr en dag): 

week 38 of 39 so H1 
week 45 - 47  so H2 
Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 

Weging (factor): 
4x 

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

Planning (weeknr en dag): 

week 40-42  Rep  H1 
week 48-50 Rep H2 
Opdracht of project: 

Websites en links (extra): *Tekeningen Bladeren 
(natuurgetr. / schematisch) 
*Meten + Diagram (lengte + 
leeftijd) 

Klik of tik om tekst in te voeren. Weging (factor): 
1x 



Herkansbaar (ja/nee) 
nee 

Overig: Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

Overig 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

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): 
   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 

 


