
     PERIODE 2 NEDERLANDS 

Planner Onderdeel 3F VE41 / TL41                        Naam: __           --------------- 

Je hebt deze periode maar één uur Nederlands, dus het tempo gaat omhoog! 

Week   12 november (1) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken  afekenen 

 regels, uitleg methode. Licentie online!!!! , opdrachten aftekenen,  

113 
t/m 
118 

Luisteren en 
Kijken Deel A 
Nu Ned  

Gericht kijken en luisteren Opdr. 1 t/m 4 maken, theorie bestuderen. + 
examenopdracht maken 
 
Oortjes en laptop mee: nodig voor de vier luisterfragmenten! (ONLINE) 
Filmpje: kosten besparen als student bij je vrijetijdsbesteding.  

  

overeenkomst met 
LEZEN 
 
zie ook informatie online 
Nu Nederlands  
en  
www. 
Nederlandszusenzo.nl 
 

Uit LEZEN komt hierin terug: signaalwoorden en (tekst)verbanden (2.3) en 
Gericht Luistern komt overeen met de leesstrategie Zoekend Lezen.  Je weet / 
bedenkt  waarop je gaat letten. 5w-vragen en hoe-vraag!   
Let goed op het begin (inleiding) en de aankondiging van de 
Deelonderwerpen (middenstuk). = verschillende kanten van een onderwerp. 
Luister goed naar de aankondiging in de vorm van interviewvragen! 
Meerwaarde informatie bij internet en tv/video: beelden (vergelijkbaar met 
3.1/3.2/3.3 : beeld = extra informatie bij informatieve teksten / instruerende 
teksten en infographic.  
Aantekeningen maken! Hoe doe je dat? Trefwoorden / mindmap 
Samenvatting maken: hoe pak je dat aan? 

Antwoord
blad 
 
p. 208 
signaal 
woorden 

 

thuis afmaken en theorie functie van beeld doorlezen 

Week  19 november (2) VERKORT rooster 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken aftekenen 

119- 
124 

1.2 Functie van 
beeld  
 

Meerwaarde van beeld. Elementen van beeld kunnen ‘lezen’.  
Theorie bestuderen / uitleg  
opdr 1 t/m 3 en examenopdracht maken.  

 
 

 

overeenkomst met 
LEZEN 
 
 

Uit LEZEN komt hierin terug: 1.2 doel en publiek  

 Functies / doelen van beeld kunnen benoemen 

 Belangrijk; manier van iets zeggen, de toon, non-verbale signalen (mimiek, 
kleding, houding) 

Boodschap versterken of juist afleiden ervan.  Beeld ondersteunt de boodschap 
(bedoeling) of juist niet. 

  

1thuis afmaken en theorie 1.3 aantekeningen maken doorlezen. 

Week  26 november: lesuitval: studiedag. THUIS OEFENTOETS hfd 1 maken 25 vragen. Score foto maken. Een aantal 

onderdelen heb je nog niet gehad, maar dan kun je al zien hoever je komt en de onderdelen lijken deels op die van lezen.  

 

Week 3 december (3) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af 
laten 
tekenen 

124 
t/m 
128 

1.3 
Aantekeningen 
maken 

.opdr 1 t/m 3 en examenopdracht    Online extra oefenen 
Luisterdoel:  

 3 x 3 regel kennen  

 Luistervragen? Eerst de vragen lezen, dan luisteren: in steekwoorden de 
antwoorden tijdens het luisteren noteren. Daarna pas eventueel uitwerken.  

 Let op herhaling en let op conclusies ter afsluiting van deelonderwerpen en 
het hele gesprek.  

  

overeenkomst met 
LEZEN 

Uit LEZEN komt hierin terug: 1.1. Onderwerp en hoofdgedachte. Titel, 
inleiding, slot (conclusie). 
2.1 tekststructuren: net zoals teksten zijn er ook min of meer vaste structuren 
in gesprekken: voor- en nadelen;  zie pag 209.  

  

in duo’s: 3 x 3 regel oefenen op eerdere fragment 1.1. examenopdracht en 1.1. opdr 4 fragment 2 

 

 

 

 



     PERIODE 2 NEDERLANDS 

Week 10 december (4)      HERKANSING LEZEN  :  theorie in 25 vragen / signaalwoorden en tekstverbanden /  hoofd- 

en bijzaken  / hoofdgedachte. : pas het aantekeningen maken toe op je teksten!!! (pen meenemen)(tijd geheel gebruiken) 

 De anderen gaan Toets HFd 1 LUISTEREN versie A maken (WORD document wordt uitgedeeld).  

 Wie herkansing heeft gemaakt, maakt deze toets THUIS als huiswerk!!!  Antwoorden: 17 december. Nakijken. 

 

Week 17 december (5) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af 
laten 
tekenen 

Nakijken hoofdstuk 1 Toets LUISTEREN Je kijkt eerst de oefentoets na van je buurman. En kijkt dan goed welke fouten je niet had hoeven 
te maken bij nader inzien.   

in duo’s: 3 x 3 regel oefenen op eerdere fragment 1.2. opdr. 3 fragment 1 en 2. + onderwerp en hoofdgedachte  

Week  24 december KERSTVAKANTIE (6)  Week 31 december KERSTVAKANTIE (7)  GENIET ERVAN! 

Week  7 januari 2010 (8) Veel doen! 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af 
laten 
tekenen 

130 
t/m 
134 

2.1 
Informatieve 
teksten 

Theorie bestuderen / uitleg  

 uiteenzettende informatie  (denk aan voorlichtende teksten: neutraal, 
niet-partijdig) 

 beschouwende informatie: principe van hoor – en wederhoor vaak 
toegepast. Voor- en tegenstanders aan het woord.  

opdr 1 t/m 3. En examenopdracht. Online extra oefenen 

  

overeenkomst met 
LEZEN 
 

zie theorie lezen 4.3 betoog: doel overtuigen: een conclusie wordt 
voorgeschoteld.  
zie theorie lezen: 4.4. beschouwing: doel laten nadenken: je trekt zelf een 
conclusie.  Zie ook 1.3 lezen: betrouwbaarheid van een tekst / informati 

  

135 t/m 140 
2.2 Instructieve teksten 
THUIS MAKEN 

Theorie bestuderen / uitleg  

 Instructie krijgen: demonstratie bijwonen 
opdr 1 t/m 2 en examenopdracht thuis maken 

  

Al;le opdrachten t/m 2.2 vóór de les van 14 januari afhebben 

Week 14 januari 2020 (9)  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af 
laten 
tekenen 

141 
t/m 
146 

2.3 betogende 
teksten 

Dit is een moeilijk en belangrijk onderdeel! 
Theorie bestuderen / uitleg. Zie ook pag 210!!!! 
opdr 1 t/m 3 en examenopdracht.  

  

overeenkomst met 
LEZEN 

.theorie lezen 4.1  feit, mening, argument 
en 4.2: subjectief en objectief.   
begrippen: drogreden: generalisatie; verkeerde vergelijking; persoonlijke 
aanval.= onjuiste argumenten of redeneringen; op de man, niet op de inhoud) 
 

  

Week 21 januari 2010 (10) 

Blz  Wat moet je doen    doc af laten 
tekenen 

 VRAGEN 
stellen en  
oefentoets  

AFMAKEN opdrachten 2.3 (je hebt nu dus alle opdrachten af!) 
Oefentoets van hfd 2 LUISTEREN!!!! DOEN : houd er rekening 
mee in je opdrachten AFHEBBEN 

  

Alle opdrachten moeten zijn afgetekend!!!!! 

Week 28 januari 2020 TOETS LUISTEREN!!!!!!! 
 
 

 


