
     PERIODE 1 NEDERLANDS 

Planner Onderdeel 3F Naam: __           ___    

Week 36 – 2 sept (1) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af laten 
tekenen 

 regels, uitleg methode. Licentie online!!!! , opdrachten aftekenen, wat is 2F? 

8 t/m 
15 

1e uur Lezen H1 
Deel A 
Nu Ned  

1.1. Onderwerp en hoofdgedachte 
Opdr. 1 t/m 3 maken, theorie bestuderen. 
examenopdracht maken 

  

  Instructie Hoofdgedachte   

 2e uur herhalen theorie lezen vmbo : websitebericht ‘leesvragenvuur’ 
afmaken opdrachten 

  

  checklist bespreken en  bewaren!   

Week 37 – 9 sept UITVAL STUDIEDAG 

Week 38 – 16 sept  (2) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af laten 
tekenen 

16-22 1e uur Lezen 1.2 Doel en publiek  
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m 3 en examenopdracht maken 

 
 

 

23 
t/m 
30 

Lezen 1.3 Betrouwbaarheid van tekst 
Theorie bestuderen / uitleg  
opdracht 1 t/m 3 en examenopdracht maken 

  

 2e uur Keuze uit vier artikelen (bericht leesvragenvuur) 
onderwerp en hoofdgedachte benoemen, weergeven in eigen 
woorden, samenvatting maken  

vaardigheid nodig 
voor andere 
vakken en stage. 

 

Week 39 –23 sept (3) VEE: les Nederlands valt uit door stage 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af laten 
tekenen 

31 1e uur Oefentoets  hfd 1   

32 
t/m 
38 

 2.1 De indeling van teksten: opbouw 
opdr 1 t/m 2 en examenopdracht    Online extra oefenen 

  

 2e uur Herschrijven samenvatting artikel 
Opdrachten t/m 2.1 afmaken 

  

Week 40 – 30 sept (4) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af laten 
tekenen 

39 
t/m 
45 

1e uur Lezen 2.2. Deelonderwerpen herkennen 
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m 2 en examenopdracht 
Oefentoets  hfd 1 

  

 2e uur 
website 

Teksten CO2 uitstoot analyseren: toepassen theorie: 
onderwerp en hoofdgedachte, doel en publiek, bron, 
deelonderwerpen herkennen, samenvatting maken, 
tekstverband en signaalwoorden aangeven. Samenvoegen op 
klasniveau.  

  

  Voor volgende week: tekstboek en schrift ander vak meenemen! Of stageboekje met stage-opdracht. 

Week 41 – 7 okt  (5) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af laten 
tekenen 

46 
t/m 
52 

1e uur Lezen  
 

2.3 Tekstverbanden en signaalwoorden 
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m 2. En examenopdracht. Online extra oefenen 

Dit is een moeilijk 
onderdeel. Online 
kun je extra 
oefeningen 
maken.  

 

 2e uur Voor wie hem nog niet heeft gemaakt: oefentoets online hfd 1 
Luisteroefening / kaartjes tekstverbanden en signaalwoorden 

na afloop verschijnt je score 
deze hoef je niet te laten aftekenen. 

 



     PERIODE 1 NEDERLANDS 

Week 42: Herfstvakantie 14 okt t/m 20 okt Geniet ervan! (Helaas ook huiswerk voor wie achterstand heeft opgelopen) 

Week 43 –  21 okt (6) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen VEEL! Zie je aankomen dat het in de lessen 
niet gaat lukken, werk dan thuis al in het vooruit.   

Nakijken doc af laten 
tekenen 

53 1e uur Lezen  Oefentoets hfd 2 
3.1Informatieve teksten 
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m 2 en examenopdracht 

systeem geeft 
score aan  

 

54 
t/m 
61 

 docent af laten tekenen; huiswerk voor wie 
het niet af heeft.  

 2e uur 3.2 Instructieve teksten 
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m2., examenopdracht 

docent af laten tekenen; huiswerk voor wie 
het niet af heeft. 

Week 44 – 28 okt (7) 

Blz  Wat moet je doen VEEL! Zie je aankomen dat het in de lessen 
niet gaat lukken, werk dan thuis al in het vooruit.   

 doc af laten 
tekenen 

62 
t/m  
69 

1e uur Lezen 3.3 Infographics 
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m 2, examenopdracht 

  

 2e uur Oefentoets hfd 3 en alles afmaken.  opdrachten niet ingeleverd > 1 

Week 45 – 4 nov (8) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen    doc af laten 
tekenen 

70 
t/m 
77 

1e uur Lezen DOMEINTOETS LEZEN 
online afgenomen: zorg dat je je inloggegevens bij de hand 
hebt en je laptop.  

Lees geconcentreerd en lees goed wat er 
wordt gevraagd. Benut het hele uur! 

 2e uur Toelichting cheklist Stageverslag: 
onderwerp, vraagstelling uitwerken, deelonderwerpen 
aangeven, opzet uitwerken alinea’s deelonderwerpen. 
Aanbrengen signaalwoorden. en tussenkoppen en 
interpunctie. Let op gevarieerd taalgebruik. Denk ook aan 
persoonlijke motivatie en dankwoord, inhoudsopgave en 
titelblad.  

Zie ook PowerPoint bij les 5 
tekstverbanden; hierin staat ook informatie 
over het stageverslag.  

Week 46 – 11 nov (9) In periode 2 1 uur Nederlands per week (planning wordt nog aangevuld) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen    doc af laten 
tekenen 

78 Kijken en 
Luisteren  

hoofdstuk 1 (1.1.; 1.2.; 1.3) 
oortjes en laptop mee (luisterfragmenten) 

  

 

Week 46 – 11 nov (9) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af laten 
tekenen 

 Kijken en 
Luisteren  

hoofdstuk 2 (2.1.; 2.2.; 2.3) 
oortjes en laptop mee (luisterfragmenten) 

  

 
 
Altijd je boek bij hebben, je laptop en een schrift en pen.   
Kijk ook of je spullen uit andere lessen of stage bij moet hebben.   J 
e kunt de opdrachten in de les maken, dan ben je huiswerkvrij. Niet af? Thuis afmaken!. Aan het einde van elke week 
moet je op schema liggen voor al je vakken!!   
Vergeet niet de opdrachten af te laten tekenen, want naast de toets telt het maken van de opdrachten mee voor het 
rapport.   
Tijd over? Oefen online,  neem een vakblad mee om te lezen of maak huiswerk van een ander vak (waarin je het geleerde 
ook meteen toepast! (Wat je leert in de lessen Nederlands pas je dus ook toe in de andere vakken).  
 
 

 


