
Studieplanner biologie 4mavo 2020-2021 

Periode 2: Nectar 4e editie 4mavo leerboek plus online versie. 

Naast het boek en de bijbehorende ELO/online versie wordt voor informatie verwezen naar Magister, Binas, de biologie website (http//:biologieijsselcollege.nl), www.biologiepagina.nl, 
www.eindexamensite.nl en www.bioplek.org. Een samenvatting van de lessen is te vinden op Magister. Filmpjes en documenten zijn terug te  
vinden op de biologie website en in het digitale boek van Nectar. Biologiepagina.nl bevat per leerjaar en per hoofdstuk een scala aan filmpjes met uitleg. 
De stof in de bovenbouw wordt in principe niet in basis- en verrijkingsstof onderverdeeld. Alle leerlingen moeten hetzelfde leren voor het centraal examen. Bij sommige hoofdstukken kan “verrijkingsstof” 
worden gegeven. Afhankelijk van de beschikbare tijd wordt een keuze gemaakt uit de verrijkingsstof opgenomen in onderstaande tabel. Verrijkingsstof zal in bepaalde gevallen worden getoetst. Regelmatig 
wordt een les begonnen met iets dat in het nieuws is. Dit is niet al van te voren vast te leggen. 
Docent begint les met vragen over de stof van de vorige les om te zien of leerlingen de stof begrepen hebben. In het begin regelmatig huiswerkcontrole. Tijdens het zelfstandig werken loopt de docent rond 
voor het beantwoorden van vragen. Indien nodig worden leerlingen apart genomen voor extra uitleg. 
Huiswerk wordt niet in detail opgegeven. Leerlingen worden gestimuleerd zelf te leren plannen. In het algemeen maken leerlingen die opdrachten uit het boek die passen bij de besproken stof. Belangrijk is 
dat de leerling bij het begin van de les de stof uit de vorige les goed begrepen heeft. Dit kan betekenen dat niet altijd alle opdrachten gemaakt hoeven  
te worden. Overleg tussen leerlingen wordt gestimuleerd. Voor leerlingen met extra ondersteuning bij het maken van opdrachten wordt verwezen naar de link bij de kolom ONDERSTEUNING. Voor 
leerlingen die meer uitgedaagd willen worden, wordt verwezen naar de link bij VERRIJKING. 
In 4mavo wordt na elke periode getoetst. Een toets duurt twee lesuren. Binas mag niet worden gebruikt. Er is een tussentijdse toets (1 lesuur) halverwege de periode over het eerste hoofdstuk van de twee 

hoofdstukken. De toets in de toetsweek gaat over beide hoofdstukken. Voor meer informatie zie het PTA. 

PERIODE VAN 7 WEKEN (36 T/M 42) 

H7 Ademen en eten 
Eindtermen: 

 Vorm, werking en functie van 
verteringsstelsel, ademhalings-
stelsel beschrijven 

 Voedingsstoffen en hun functie(s) 
voor het lichaam noemen en de 
relatie ervan met 
voedingsadviezen toelichten 
inclusief evenwicht tussen 
opname en gebruik, verbruik en 
verlies van stoffen bij een 
constante lichaamsmassa 

 Uitleggen wat er kan gebeuren bij 
ondervoeding, bij overmatig 
gebruik van voedsel, alcohol en 
medicijnen, en bij gebruik van 
tabak en drugs en hierbij 
abstracte relaties leggen: 

 
 
 
 
 

BASIS 

 

 Alles werkt 

samen 

 Ademen 

 Eten 

 Verteren 

 Ademen en 

eten bij dieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

ademen en eten. 

Zie hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/34mavo/Gas
wisseling/inleiding.
htm 

 https://biologiepagi
na.nl/34mavo/Voe
ding/inleiding.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERRRIJKING 

 

 https://biologi

epagina.nl/3

4mavo/exam

enbiologie.ht

m 

 Vetten 

 Regelkringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word) 

documenten. 

 

 Voorkennis 
 Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

 Practicum 
 Samengevat met 

leerdoelen 
 Oefentoets 
 Actualiteit in de 

context 
 Begrippenlijst 

 
 
 

TIJDSPAD 

 

Week 36 t/m 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/
http://www.biologieijsselcollege.nl/
https://biologiepagina.nl/34mavo/Gaswisseling/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/Gaswisseling/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/Gaswisseling/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/Gaswisseling/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/Voeding/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/Voeding/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/Voeding/inleiding.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm


H8 Bloed 
Eindtermen: 

 Vorm, werking en functie van 
bloedvatenstelsel beschrijven 

 Lymfevaten, bloedvaten en delen 
van het hart noemen, in 
afbeeldingen aanwijzen en 
functie(s) en werking beschrijven, 
met inbegrip van enkele 
macroscopische details en 
problemen met de bloedsomloop 

 Van bloed, lymfe en 
weefselvloeistof van de mens de 
samenstellende delen noemen en 
de functie van de delen 
beschrijven 

 Lever en nieren met urineleiders, 
urineblaas en urinebuis noemen, 
in afbeeldingen aanwijzen en de 
functie ervan noemen, de bouw 
en werking van de nier 
beschrijven en beschrijven dat 
omzetting van afvalstoffen en 
niet-bruikbare stoffen in de lever 
plaatsvindt en dat deze daarna 
uitgescheiden worden 

 

 Bloed 

 Bloed stroomt 

 Rond je cellen 

 Afvalstoffen 

 Doping en 

drugs 

 

 Practicum 

hart/longen 

 

 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

bloed. Zie hand-

out.  

 https://biologiepagi

na.nl/34mavo/Bloe

dsomloop/inleiding

.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 https://biologi

epagina.nl/T

oetsen/bloed

somloop/bloe

dsomloop.ht

m 

 Bloedsomloo

p bij dieren 

 Hartritme 

 ECG 

bepalen 

 

 
 

 

 

Week 40 t/m 42 

en deel 44 

 

Herfstvakantie: 

week 43 

 

Toets: week 44/ 

45 
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Periode 3: Nectar 4e editie 4mavo leerboek plus online versie. 

PERIODE VAN 7 WEKEN (45 t/m 2) 

H9 Afweer en bescherming 
Eindtermen: 

 De kandidaat kan de manier 
waarop het lichaam zich 
beschermt tegen antigenen door 
middel van antistoffen 
beschrijven en toelichten hoe 
deze bescherming kunstmatig 
kan worden verhoogd 

 Antigenen onderscheiden die de 
vorming van antistoffen tot 
gevolg hebben 

 De aanwezigheid van antistoffen 
in verband brengen met een 
besmetting van mens of 
(landbouwhuis)dier 

 Antistoffen als diagnostisch 
middel toepassen bij een op 
schrift aangeboden biologische 
probleemstelling en hierbij 
relevante gegevens verwerken 
en presenteren 

 Aangeven hoe de bescherming 
van het lichaam kunstmatig kan 
worden verhoogd 

 Binnen de context van 
bescherming en antistoffen 
uitleg geven bij transplantaties 
en auto-immuunziekten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASIS 

 

 De huid 

 Infecties 

bestrijden 

 Ziekten 

bestrijden 

 Bloed- en 

orgaan donatie 

 Soa’s 

 

 SOA spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

afweer. Zie hand-

out.  

 https://biologiepagi
na.nl/34mavo/Opsl
aguitbescherming/
inleiding.htm 

 https://biologiepagi
na.nl/Toetsen/opsl
aguitscheidingbes
cherming/opslag.h
tm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRIJKING 

 

 https://biologi

epagina.nl/T

oetsen/opsla

guitscheiding

bescherming

/opslag2.htm 

 Griep 

 Stamcellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word) 

documenten. 

 

 Voorkennis 
 Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

 Practicum 
 Samengevat met 

leerdoelen 
 Oefentoets 
 Actualiteit in de 

context 
 Begrippenlijst 

 
 
 

 
 

 

 TIJDSPAD 

 

Week 45 t/m 49 
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H10 Voortplanting 
Eindtermen: 

 De kandidaat kan voortplanting 
en groei bij organismen 
toelichten, evenals de vorm en 
functie van seksueel gedrag 
daarbij. 

 Fasen in de lichamelijke en 
geestelijke groei en ontwikkeling 
van mensen noemen 

 Delen van de 
voortplantingsstelsels noemen, in 
afbeeldingen aanwijzen en 
functie(s) en werking beschrijven 

 Functies van seksualiteit 
verwoorden en verschillen in 
opvattingen, normen en waarden 
daarover formuleren 

 Beschrijven hoe de voortplanting 
van mensen verloopt: 

 De werking van 
voorbehoedmiddelen beschrijven: 

 Stadia in de levenscyclus van 
zaadplanten met geslachtelijke 
voortplanting noemen, inclusief 
aspecten van het overwinteren 
van een plant: 

 Aan de hand van voorbeelden 
geslachtelijke en ongeslachtelijke 
voortplanting bij zaadplanten 
herkennen en toelichten 

 

 Man en vrouw 

 Zwanger en 

bevallen 

 Opgroeien 

 Voortplanting 

met bloemen 

 Voortplanting 

zonder 

bevruchting 

 

 Demonstratie 

voorbehoeds-

middelen 

 

 
 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

voortplanting. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/34mavo/Voo
rtplanting/inleiding.
htm 

 https://biologiepagi
na.nl/2en3/Voortpl
anting/Oefentoets/
voortplantingtoets.
htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 https://biologi

epagina.nl/T

oetsen/voort

plantingvmbo

/voortplantin

g.htm 

 Regeling van 

de 

menstruatie 

cyclus 

 Uit een ei 

ontstaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 49 t/m 1 

 

Kerstvakantie: 

week 52 en 53 

 

Toets: deel week 

1 en 2 
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Periode 4: Nectar 4e editie 4mavo leerboek plus online versie. 

PERIODE VAN 6 WEKEN (3 t/m 10) 

H11 Erfelijkheid 
Eindtermen: 

 De kandidaat kan beschrijven hoe 
erfelijke eigenschappen van 
generatie op generatie worden 
doorgegeven en toelichten hoe 
die erfelijke eigenschappen in de 
tijd kunnen veranderen. 

 Enkele situaties noemen waarin 
het relevant is enige kennis te 
hebben van de erfelijkheidsleer 
en situaties noemen waarin het 
relevant is om genetisch advies in 
te winnen en in dit verband 
vormen van prenataal onderzoek 
beschrijven 

 Toelichten dat individuen 
informatie over erfelijke 
eigenschappen overdragen aan 
hun nakomelingen en welke rol 
chromosomen en geslachtscellen 
hierbij spelen 

 Het proces en de betekenis van 
de gewone celdeling (mitose) en 
de reductiedeling (meiose) 
beschrijven 

 Conclusies trekken uit gegevens 
bij monohybride kruisingen over 
het genotype en fenotype van 
ouders en/of hun directe 
nakomelingen 

 Toelichten dat onder andere 
bepaalde stoffen en straling 
invloed kunnen hebben op de 
frequentie waarmee mutaties 
plaatsvinden 

 Toelichten dat volgens de 
evolutietheorie in de loop van de 
tijd nieuwe rassen en soorten zijn 

BASIS 

 

 Eigenschappen 
en 
chromosomen 

 Chromosomen 
doorgeven 

 Je lijkt op 

 Uiterlijk 
voorspellen 

 Erfelijke 
aandoeningen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERSTEUNING 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

erfelijkheid. Zie 

hand-out.  

 https://biologiepagi
na.nl/34mavo/3Erf
elijkheid/inleiding.
htm 

 https://biologiepagi
na.nl/34mavo/3Erf
elijkheid/Oefentoet
s/erfelijkheid.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERRIJKING 

 

 https://biologi

epagina.nl/T

oetsen/erfelij

kheid/erfelijk

heid.htm 

 DNA 

onderzoek 

 Klonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELO 

 

De ELO bevat per 

paragraaf, naast 

onderstaande infor-

matie, links met 

filmmateriaal en 

allerlei (Word) 

documenten. 

 

 Voorkennis 
 Paragrafen met 

eindtermen in de 
context 

 Practicum 
 Samengevat met 

leerdoelen 
 Oefentoets 
 Actualiteit in de 

context 
 Begrippenlijst 

 
 
 

 
 

 

TIJDSPAD 

 

Week 3 t/m 6 
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ontstaan, mede onder invloed van 
mutatie en selectie 

 
 
H12 Evolutie 

Eindtermen: 

 Uitleggen wat evolutie is. 

 Toelichten dat volgens de 
evolutietheorie in de loop van de 
tijd nieuwe rassen en soorten zijn 
ontstaan, mede onder invloed van 
mutatie en selectie 

 

 

 

 

 

 Selectie 

 Verwantschap  

 Evolutie van 

ziekte-

verwekkers 

 

 Opdracht 

doosje met 

schroefjes 

 

 

 

 

 http://www.biologi

eijsselcollege.nl/ 

Presentaties over 

evolutie. Zie hand-

out.  

 https://biologiepagi

na.nl/34mavo/Evol

utie/inleiding.htm 

 https://biologiepagi

na.nl/34mavo/Evol

utie/Oefentoets/ev

olutie.htm 

 

 

 

 

 

 https://biologi

epagina.nl/T

oetsen/evolut

ie/evolutie.ht

m 

 Evolutie van 

het oog 

 

 

 

 

 

Week 7 t/m 10 

 

Voorjaarsvakantie

week 8 

 

Toets: week 11 

 

Examenvoorbe-

reiding: week 12 

t/m 17 

 

Herkansing: deel 

week 14 en 15 

 

Meivakantie: 

week 18 en 19 

 

CE: week 20 t/m 

22 

 

!De sectie biologie behoudt zich het recht voor om van bovenstaande programma af te wijken. Een leerling kan geen rechten ontleden aan onvolkomenheden  
in deze studieplanner! 
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