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Algemeen 

o De maatschappijleerles vindt 1 maal per week plaats. De lessen worden gevolgd door 

alle leerlingen (havo & vwo). 

o Je wordt geacht tijdens de les aantekeningen te maken van de besproken 

onderwerpen. Deze aantekeningen heb je nodig voor het voorbereiden van de toetsen. 

o Bij afwezigheid moet je tijdig de betreffende aantekeningen overnemen van iemand 

die de les wel heeft bijgewoond en het huiswerk noteren. 

o Er wordt van je verwacht dat je actief, geïnteresseerd en goed voorbereid aan de 

lessen deelneemt en dat huiswerk naar behoren gedaan wordt. 

o In de lessen worden diverse onderwerpen behandeld door middel van klassikale 

gesprekken, informatieoverdracht, discussies, individuele en groepsopdrachten. 

 

De Lesstof  

o De rode draad van de lessen wordt dit jaar voornamelijk gevormd door de bespreking 

van aspecten die met politiek, politieke stromingen en rechtspraak te maken hebben. 

o Daarbij: actuele maatschappelijk relevante onderwerpen; verkiezingen, nieuwsitems 

etc.; er wordt van je verwacht dat je regelmatig het nieuws volgt en daarover kunt 

meepraten in de lessen. 

o In de 11e klas wordt door leerlingen het boek “Thema’s Maatschappijleer” (vierde 

druk; voor iedereen de havo-editie) als studiemateriaal gebruikt. Er wordt niet in de 

les mee gewerkt. Je krijgt voor elke toets een kort overzicht met de besproken 

onderwerpen en een verwijzing naar de relevante onderdelen van het boek. Ook 

eventuele hand-outs uit de lessen kunnen bij de toetsopgaven worden betrokken. 

Lesstof die niet in de les behandeld kon worden door lesuitval en/of het bespreken 

van actualiteiten wordt op papier verstrekt, tenzij het boek in voldoende mate voorziet 

in deze informatie.  

 

Huiswerk 

o standaard huiswerk is het regelmatig volgen van het nieuws (radio/televisie/krant 

en/of internet); je wordt geacht op de hoogte te zijn van de hoofdlijnen van het 

landelijk nieuws en het wereldnieuws. In toetsopgaven kunnen nieuwselementen een 

rol spelen, je moet dan weten waar het over gaat en wat de achtergrond is. 

o naast het standaard huiswerk kunnen specifieke opdrachten worden gegeven. 

  

Planning 1e blok en 2e blok 

o Veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen 

o Politieke stromingen & partijen/ politieke besluitvorming  

o PTA-toets 1H/3V: toetsweek februari  

Aantekeningen + boek: (Thema’s havo, 4e editie) hoofdstuk Parlementaire 

Democratie, blz.: 64 t/m 83 & 96 t/m 104) 

 

Planning 3e blok/ 4e blok   

o rechtspraak (civiel recht, strafrecht en criminaliteit) 

o PTA-toets 2H/4V: toetsweek mei/juni        

Aantekeningen + boek: hoofdstuk Rechtsstaat, blz.:28 t/m 60  


