Geschiedenis:

Tijdvak 1 – Jagers en Boeren en Tijdvak 2- Grieken en Romeinen

1: week 36

2: week 37

Introductie vak en methode
1.2 Jagers en verzamelaars

1.3 Eerste landbouw en
eerste boerendorpen
1.4 Ontstaan van de eerste
steden

VWO 4

Verwondersessies
3: week 38

4: week 39

5: week 40

2.2 De Griekse stadstaat
2.3 Beeld(en) van de Grieken
en Romeinen

2.4 Rome: van stad tot
Imperium
2.5 Grenzeloze Germanen

2.6 Crisis door het
Christendom
Herhaling

Workshop:

Workshop:

Workshop:

Workshop:

Volg je eigen leerroute in
Tijd voor Geschiedenis

Volg je eigen leerroute in
Tijd voor Geschiedenis

Volg je eigen leerroute in
Tijd voor Geschiedenis

Volg je eigen leerroute in
Tijd voor Geschiedenis

Maak de examentraining
van H.1

Werken aan PO Nijntje
(deadline week 41)

Werken aan PO Nijntje
(deadline week 41)

Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten.
Je legt uit waarom op
sommige plaatsen eerder
landbouwsamenlevingen
ontstaan dan op andere
plaatsen.
Je legt veranderingen uit die

Check de leerdoelen. Ik kan:
Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten.
Je hebt overzicht over de
geschiedenis van de
Griekse beschaving.
Je legt het verschil uit
tussen een mythologische
en een rationeelwetenschappelijke

Je plaatst de geschiedenis in
vijf perioden.
Je plaatst de geschiedenis in
maatschappijtypen.
Je plaatst de geschiedenis in
de tien tijdvakken.
Je plaatst de tien tijdvakken
in de verschillende

Periode 1: september-oktober

Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten.
Je vergelijkt Griekse en
Romeinse kunst en benoemt
de verschillen.
Je legt uit hoe de Romeinse
cultuur elementen van de
Griekse cultuur kopieerde en
aanpaste.

TOETS (niet
herkansbaar)
P1: week 41
Tijdvak 1 en
Tijdvak 2

Je kent de bijbehorende
kenmerkende aspecten.
Je beschrijft het ontstaan
van het jodendom.
Je beschrijft het ontstaan
van het Christendom.
Je verklaart de
overeenkomsten tussen het
jodendom en het

perioden.
Je ordent je eigen leven en
de geschiedenis met behulp
van verschillende
tijdsaanduidingen.
Je plaatst de kenmerkende
aspecten in de juiste
tijdvakken.
Je gebruikt passende
voorbeelden om elk
kenmerkend aspect te
verduidelijken.
Je benoemt de middelen
van bestaan van jagersverzamelaars.
Je legt uit waarom jagersverzamelaars nomaden
waren.
Je legt uit waarom jagersverzamelaars geen
schriftelijke bronnen achter
gelaten hebben en waarom
dat van belang is voor onze
kennis van deze tijd.
Je legt uit hoe jagersverzamelaars leefden.

het gevolg waren van de
agrarische revolutie.
Je legt uit hoe landbouw en
landbouwsamenlevingen
zijn ontstaan.
Je beschrijft hoe vroege
boeren dachten over het
leven na de dood.
Je legt politieke
veranderingen uit die de
oorzaak waren van het
ontstaan van stedelijke
gemeenschappen.
Je legt economische
veranderingen uit die de
oorzaak waren van het
ontstaan van stedelijke
gemeenschappen.
Je legt sociale veranderingen
uit die de oorzaak waren van
het ontstaan van stedelijke
gemeenschappen.
Je legt uit hoe stedelijke
samenlevingen zijn
ontstaan.

verklaring van de wereld.
Je beschrijft de
ontwikkeling van het
wetenschappelijk denken
in de Griekse stadsstaten.
Je herkent voorbeelden
van Grieks-Romeinse
bouwkunst.
Je herkent voorbeelden
van Grieks-Romeinse
beeldhouwkunst.
Je beschrijft de
ontwikkeling van het
denken over burgerschap
en politiek in de Griekse
stadsstaten.
Je verklaart de snelle groei
van het Romeinse Rijk.
Je beschrijft de gevolgen
van de grote
volksverhuizing.
Je verklaart de snelle groei
van het Romeinse Rijk.
Je beschrijft de gevolgen
van de grote
volksverhuizing.

Je herkent en vergelijkt de
Grieks-Romeinse bouwkunst
en beeldhouwkunst.
Je legt de relatie uit tussen de
groei van het Romeinse Rijk
en de verspreiding van de
Grieks-Romeinse cultuur.
Je beschrijft de uitwisseling
van de Grieks- Romeinse en
de Germaanse cultuur.
Je beschrijft hoe de
confrontatie verliep tussen de
Romeinse cultuur en de
Germaanse culturen en legt
uit wat de gevolgen van deze
confrontatie waren.

christendom.
Je beschrijft hoe het
christendom
staatsgodsdienst werd in het
Romeinse Rijk.
Je beschrijft de gevolgen van
de opkomst monotheïstische
godsdiensten op
polytheïstische godsdiensten
in het Midden-Oosten en
Europa.
Je beschrijft de ontwikkeling
van monotheïstische
godsdiensten.

