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Spijkenisse, 18 september 2019 
 

 

Aan: de leerlingen van de klassen 45, 46 en 56 
 

 

Beste leerlingen, 

 

De actualiteitentoetsen zullen dit schooljaar (2019-2020) deels lijken op die van vorig jaar en 

deels anders zijn. Je houd net als vorig jaar gewoon zelfstandig het nieuws bij. Je kijkt in de 

betreffende week elke avond het NOS-achtuurjournaal EN je volgt één van de grote kwaliteits-

kranten (Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw). Je hoeft de krant niet helemaal uit te lezen, je 

volgt het voorpaginanieuws, leest de belangrijkste artikelen over het binnen- en buitenland en 

volgt verder de grote koppen. Het is ook aan te raden om met je klasgenoten, je vrienden en je 

ouders over het nieuws van de dag te praten. In de onderbouw kreeg je de onderwerpen 

toebedeeld maar in de bovenbouw niet.  

 

De toets zelf zal uit veel meerkeuzevragen en een paar open vragen bestaan. Feitjes zijn dit 

jaar ook belangrijk. Hier volgen twee voorbeeldvragen. Eerst de meerkeuzevraag:  

 

Krantenkop: Vitale ouderen weigeren zich voor te bereiden op de zorg die ze later nodig hebben.  

1.) De kwaliteitskrant Trouw heeft deze ouderen omgedoopt tot wat? (1p) 

a. generatie Z 

b. Yuppen 

c. Yeps 

d. Jongere ouderen 

 

Voorbeeld van een open vraag: Korpschef Erik Akerboom wil de trend van toenemend geweld 

tegen politiemensen keren. Een stelling hierover zou kunnen zijn: Geef politieagenten een taser 

(stroomstootwapen). Je bent ertegen. 

2.) Geef twee argumenten waarom jij dit geen goed idee vindt. (2p) 

 

De toetsen duren 20-30 minuten en worden afgenomen in een 80 minuten les (behalve de 

herkansingstoets, die aan het einde van de dag wordt afgenomen).  

 

Wanneer zijn de actualiteitentoetsen? 
 

voor welke 

klassen 

 

nieuws bijhouden datum toets 

45, 46 en 56 zaterdag 28 september – zondag 6 oktober 

2019 

1.) wo 9 oktober 2019, 

Lesuur wordt nog bekend 

gemaakt. 

45, 46 en 56 zaterdag 30 november - zondag 8 december 

2019 

2.) wo 11 december 2019. 

Lesuur wordt nog bekend 

gemaakt.  

45, 46 en 56 zaterdag 8 februari– zondag 16 februari 

2020 

3.) do 20 februari 2020. 

Lesuur wordt nog bekend 

gemaakt. 

herkansing zaterdag 4 april – zondag 12 april 2020 4.) (=Herk.) wo15 april. 

Deze toets wordt aan het 

einde van de dag 

afgenomen. 
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De actualiteitentoets is een handelingsdeel dat met een voldoende afgerond dient te worden. 

Wanneer sluit je dit handelingsdeel met een voldoende af?  

Door voor de drie toetsen samen 16,5 punt te scoren (vb. een 8.0 + 4.0 + 5.0= score 17= 

voldoende; een 7.0 + 5.0 + 4.0= score 16= onvoldoende). Lukt het niet om je handelingsdeel 

met een voldoende af te sluiten, dan ben je verplicht om de vierde toets te maken. Je levert je 

laagste score in en probeert met je vierde toets alsnog tot 16,5 punt te komen. Ook leerlingen 
die een toets missen, moeten de vierde toets maken.  

Wanneer wordt de herkansingstoets afgenomen? Op woensdag 15 april 2020 aan het einde van 

de dag. Als het nog steeds niet gelukt is om het handelingsdeel voldoende af te sluiten, volgt er 
een extra opdracht in de vorm van het maken van een verslag/krant. 

Mochten er nog dingen onduidelijk zijn, aarzel dan niet om mij te mailen of het aan mij te 

vragen!1 

 

Groetjes, 

Annemarie van der Burg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Antw. op de voorbeeldvragen: 1.) c  2.) Mogelijke antwoorden zijn: Het is een risicovol en zelfs potentieel 

dodelijk wapen, het dragen van zo’n wapen kan averechtse effecten hebben, evalueer eerst de 
pepperspray en de verlengde zwaardere wapenstok, want dat is nog helemaal niet gebeurd. 

 
 

 
 


