
Ga rustig zitten op je plaats.
Pak een pen en een schrift of blaadje

Wacht op de docent

Welkom in de les: 
Maatschappijleer/-kunde

PCC Fabritius

J. Rooijers MSc. – Docent maatschappijleer en -kunde



Programma

 Doel: Je een indruk geven hoe is het om maatschappijleer of -
kunde te krijgen op het PCC Fabritius en wat er van een leerling 
wordt verwacht.

Wat gaan we doen?

1. Praktische zaken bespreken, zoals het boek, leerstof, etc.

2. PTA en toetsing

3. Bespreken van leerstrategieën.

4. Vragen



Wat is...?

Maatschappijleer

 Algemeen verplicht vak voor
alle leerlingen in Nederland

 Kennis over politiek, cultuur, 
media en de rechtsstaat.

 Gericht op het verwerven van 
kennis en een mening over 
het Nederlands burgerschap.

 Maatschappijleer

Maatschappijkunde

 Keuzevak in het vrijedeel bij
alle profielen in leerjaar 4.

 Verdieping en verbreding bij
de eerdere onderwerpen. 

 Gericht op het kunnen
toepassen van de kennis in de 
hedendaagse context 
(vraagstukken van de 
samenleving).

 Maatschappijkunde



Toetsing en
afsluiting

Maatschappijleer

 Schoolexamens
Vier inhoudelijke, 

schriftelijke schoolexamens.
Drie praktische opdrachten 

gecombineerd tot een 
schoolexamen.

Maatschappijkunde

 Schoolexamens
Drie inhoudelijke 

schoolexamens

 Centraal schriftelijk 
eindexamen

Voor meer informatie: Zie het PTA-boekje



Leerdoelenkaart



Google 
Classroom



Leerstrategieën

 Veel tekst en informatie

 Weinig toetsen = weinig kansen. 

Hoe kan je dit het meest effectieve aanpakken?

1. Bekijk het leerdoelen op je lijst.

2. Maak een samenvatting/schema/begrippenlijst/etc.  activeer 
het leren. 

3. Check je kennis door het maken van oefentoetsen (via app of 
magister).

Veel erover praten helpt ook! Zeker als het gaat over het vormen 
van een mening. 



Afsluiting (van 
de les)

 Wat hebben we geleerd?
Doel: Je een indruk geven hoe is het om 

maatschappijleer of -kunde te krijgen op het 
PCC Fabritius en wat er van een leerling wordt 
verwacht.

 Wat ging goed?

 Wat kan beter?

Mocht dat niet gelukt zijn en je komt er later 
achter:

 Jasper Rooijers – j.rooijers@pcc.nu


