
BOY 7 Fictie
• Inclusief vandaag: 

4,5 les hiervoor, 
waarvan 2,5 les film kijken.

• Werkstuk maken in DUO’s. 
Weging 1. Onderdeel: een 
betoog schrijven van 250-350 
woorden. 

• Alles compleet inleveren  in de 
de les op:…. om …uur. 

Presentator
Presentatienotities
De film gaat snel en wordt maar 1 x getoond. Dus zorg dat je alle opdrachten van tevoren goed in je hoofd hebt zitten en maak aantekeningen. 



Datum: Uitleg. Boekje doornemen.
Opdr. 1 oriëntatie opdracht 
Trailor kijken
Opdr. 2 oriëntatie vandaag af

Huiswerk 
• lezen hfd 1 en 2 THUIS
• afmaken oriëntatieopdrachten 

1 en 2  (goed opslaan!))
• lees de verwerkingsopdrachten

Datum: Kijkpunten
Film kijken (1)

Maak aantekeningen
Huiswerk: vergelijk per DUO  jullie 
kijkervaring en documenteer 
overeenkomsten en verschillen. 

Datum: Kijkpunten
Film kijken (2)

Maak aantekeningen
Huiswerk: maak (samen) alvast een 
begin met jullie verslag! Zie richtlijnen.

Datum: Film afkijken (stukje)
Verwerkingsopdrachten 
1 t/m 3 DUO

Huiswerk: verwerk de 
verwerkingsopdrachten in je werkstuk.

Datum:
Breng SCHRIJFtips in
praktijk!
signaal- en voegwoorden; 
woordvariatie; 
doelgroepgericht.

Slotopdracht
Kort betoog (DUO) schrijven
250-350 woorden

Keuze opdr 1 of opdr. 2
(mindmap – trefwoorden –schrijfkader-
midden: deelargumenten- inleiding –
slot: mening/conclusie.
Huiswerk: verder werken aan je betoog
en werkstuk.

Datum:
uur AF!

Finishing touch!
Halverwege de les inleveren!

Inleveren in snelhechter. Weging 1. 
PW toetsweek LEZEN hfd 1 t/m 6

Presentator
Presentatienotities
Via Google Drive of DropBox kun je samen aan een werkstuk werken. 



Onderdeel Max. aantal te 
behalen punten

Score (per DUO)

Voorkant met naam en klas + inhoudsopgave 5

Oriëntatieopdracht 1 en 2: volledige en serieuze antwoorden, 
voldoende uitgewerkt.

10

Verwerkingsopdrachten 1,2, en 3: volledige en serieuze 
antwoorden, voldoende uitgewerkt.

20

Slotopdracht betoog:  volledigheid, structuur, creativiteit, 
voldaan aan de beperkte eisen van de opdracht. 
(Alert op: feiten, meningen en argumenten) (Denk aan schrijftips TiO) 

(Keuze voor moeilijkheidsfactor slotopdracht 2 wordt extra beloond)

35 Begin op tijd aan 
je slotopdracht!

Verzorgde indruk, lay-out 5

Spelling, interpunctie en zinsbouw (denk aan schrijftipsTiO) 10

Ingeleverd volgens afspraak op  12 juni om 11.45 uur: 

op tijd en in snelhechter

5

Beoordeling werkstuk fictie Boy 7 (film-boek: te behalen                                            100 punten.         Wegingsfactor 1

Tip: goed documenteren en eerst de inhoud op orde krijgen. De lay-out volgt. 

Presentator
Presentatienotities
Jullie maken het werkstuk in duo’s. Jullie zijn dus verantwoordelijk voor elkaars cijfer! Help elkaar, zet je in voor elkaar en maak gebruik van elkaars sterke punten.



Opdracht 1: kijkpunten
• Wat is een trailer? Verwoord dit in eigen woorden. 
• Wat verwacht je als je de filmposter ziet? 

Vóór de trailer kijken:

Presentator
Presentatienotities
The Hunter Games is een trilogie sciencefiction uit 2012, 2014, 2015. heeft iemand die film gezien? 



Tijdens de trailer kijken: [2.02 minuten] 

https://youtu.be/jTpYk9Kc56w

Opdracht 2:  Kijkpunten

a. Let goed op het hoofdpersonage Sam. Wat is zijn probleem?

b. Welk verhaal wordt volgens jou in deze trailer verteld?

c. Wat is het hoogtepunt van deze trailer? 

a. Aan het einde van de trailer zegt Sam tegen Lara: ‘Ergens ben je 
daar nog en je gaat met mij mee.’ Leg dit citaat uit.

Cover boek

Presentator
Presentatienotities
De trailer gaat snel. Kijk de trailer eventueel nog een paar keer. Hij duurt iets meer dan twee minuten. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhnqG-x_HRAhULbhQKHb8uBP8QjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/boy-7/1001004011248973/&psig=AFQjCNEctsgOd0bwjRxpKHLMCTA7rDmyLg&ust=1486129909119999
https://youtu.be/jTpYk9Kc56w


Aspecten van TIJD: even ophalen:  hfd 1 en hfd 3 boek Nieuw Nederlands:
Opdracht 2 TIJD: verwerkingsopdracht onderdelen a, c en d:

(Opdr, 2 c)   Historische tijd: tijd in de geschiedenis of toekomst waarin het verhaal is gesitueerd: 
bijvoorbeeld middeleeuwen.

(Opdr,  2a)   Tijdlijn in een verhaal: A: chronologisch: precieze volgorde zoals de gebeurtenissen verlopen. 
‘en toen, en toen, en toen’

B:  tijdsprong: = tijd overslaan
Begrippenpaar:   a. flashback: terugblik: 

beter begrip van het verhaal 
meer informatie over een gebeurtenis

b. flashforward: vooruitwijzing: 
vaak voor de spanning

(Opdr, 2 d)  1. Vertelde tijd: de tijdsduur waarover het hele verhaal zich afspeelt van start tot en met einde. 
2. Verteltijd: het tijdsverloop bij het vertellen: 

Begrippenpaar: 
A: tijdversnelling: een lange tijdsperiode in het verhaal met weinig woorden weergeven.
B: tijdvertraging:  een korte tijdsperiode in het verhaal met veel woorden beschrijven. 

Iets wat in een vloek en een zucht voorbij is, uitgebreid beschrijven.



BOY 7 Fictie
Huiswerk: 
Lees hoofdstuk 1 en 2 uit het boek  (kopie achterin het werkboekje)

Een boek heeft andere mogelijkheden dan een film en andersom: 
(Hoe worden de personages – de hoofdpersonen - neergezet?  (eigenschappen, kleding, spullen) Hoe wordt 
de omgeving  beschreven? Hoe wordt gezorgd voor spanning?  Wat kun je zeggen over de gesprekken?  
Hoe zit het met de tijdsvolgorde van de gebeurtenissen in het verhaal?  Welke zaken gaan denk je een rol 
spelen in de film?)

• Lees (thuis) van tevoren de verwerkingsopdrachten 1,2 en 3 goed door. 
• Lees (thuis) van tevoren van de slotopdracht  ook a) goed door.

Er zitten veel tijdswisselingen in de film: ben daarop alert!

Vóór de volgende les filmkijken: 

Presentator
Presentatienotities
De film heeft veel actie en wendingen. Er gebeurt veel in! En er zitten veel tijdswisselingen in.  Flashbacks: vanuit het nu terugkijken op een gebeurtenis in het verleden. Daar moet je aan wennen en dan loop je de kans om dingen te missen. Ben daarop alert!Lees de opdrachten van tevoren goed door, dan weet je beter de momenten te vangen waar de vragen over gaan. Maak eventueel afspraken met elkaar wie waarop extra goed gaat letten. 
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