
 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) P1 Deel 1           
Vak: aardrijkskunde Klas: 2 M/H 
Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 
2 Mavo Je weet : Je kunt : Je wordt getoetst: 
Lesperiode:  ● hoe gebergten ontstaan 

● op welke twee manieren 

gebergten afbreken 

● wat verwering, erosie en 

sedimentatie zijn 

● wat het verschil is tussen 

mechanische en 

chemische verwering 

● wat sedimenten zijn en 

kun je enkele sedimenten 

noemen 

● wat het verschil tussen 

een jong en oud gebergte 

● uit welke onderdelen een 

rivier is opgebouwd 

 

 
 

 

● op een topografische 

kaart aangeven waar veel 

en waar weinig reliëf is 

● op een afbeelding een 

jong gebergte van een 

oud gebergte 

onderscheiden 

● op een kaart 

verschillende 

landschapselementen 

benoemen 

 

 
 

 

SO over deel van de stof: 

Periode 1 SO Hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 4 

 Weging (factor): 
Aantal lessen per week: 2 

2 Herkansbaar (ja/nee): 

Methode of projectboek (ISBN): nee 
Buitenland vmbo-t/h. 3e editie Planning (weeknr en dag): 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
Repetitie over deel van de stof:  

Lesstof in deze periode: PW landenvergelijking paragraaf 
5 en 6 (openboektoets) 

Hoofdstuk 2 landschappen 
paragraaf 1 t/m 6 

Weging (factor): 
4 

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

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 



 Als de stof niet past in de 
periode dan schuift de PW van 
H4 door naar periode 2 

 


