
     PERIODE 3 NEDERLANDS 
 

Planner Onderdeel 2F LG31                        Naam: __          NU Nederlands deel B--------------- 
Je hebt deze periode één uur Nederlands. Er zijn VEEL schrijfopdrachten, dus plan tijd in voor huiswerk en gebruik je tijd in de les goed.  

Sla je schrijfopdrachten goed  op. Maak een map schrijfproducten aan op je computer.  

Ze komen weer van pas in periode 4 bij de presentatieopdracht.  Dan kun je de informatieve artikelen en het betoog gebruiken als voorwerk.  

 

4 februarii (1) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken  afekenen 

 Onderdeel SCHRIJVEN: let op welke opdrachten je online maakt en welke in je boek! 
Let op: veel schrijfopdrachten vul je in met een onderwerp uit jouw eigen vakgebied. Je volgt de stappen dan in het 
boek, maar de inhoud pas je aan aan jouw eigen vakgebied! 
De oefentoetsen Grammatica en Spelling / hoofdletters en interpunctie maak je ook online.  

78-79 
83-85 

Schrijven  
Deel B Nu Ned  
1.1. Memo 
1.2. Instructie 

 
  
Opdr. 1 en 2 5w-vragen en h-vraag: compleet genoeg?   
Opdr.  1 t/m 3: Opdr 1 en 2 maak je  in je boek.  
Opdr.3 maak je op de computer: Kies een opdracht uit je vakrichting of het 
stageboekje. Werk met iemand samen. Verbeter elkaars werk! Sla de instructie 
goed op met de naam 1-3-3 v2 instructie. 

LET op: 
onderdeel van 
je stage is het 
schrijven van 
een instructie! 

 

zie ook informatie online 
Nu Nederlands  
en  
www. 
Nederlandszusenzo.nl 

Hierin terug:  
Indeling tekststructuur LEZEN: theorie 2.1. deel A. p. 33.  
                                                  inleiding – midden- slot 
Formeel taalgebruik: Zien LEZEN  doelgroepgericht: theorie 1.2: deel A: p. 16 
Instructieve teksten. Zie LEZEN deel A,.  Deel A: p. 208 signaalwoorden. 

Antwoordblad 
 
 

 

thuis afmaken en een kopie van je schrijfstuk inleveren bij de docent met je naam erop. 

Week  11 februari (2) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken afte
kenen 

86—
88 
 
94-97 

1.4 Formulier  
 
2.1 Schrijven in 
fasen langere 
tekst. 

Opdr. 2 en Opdr. 3 maak je in je boek.  
 
De examenopdracht maak je op de computer. 
In plaats van een informatieve tekst over dancemuziek kies je een onderwerp 
uit je vakrichting. Leer je aan eerst een schrijfplan te maken!  
Verder volg je de instructies van de examenopdracht. Schrijf een artikel van 
300-400 woorden. Sla je werk op met de naam 2-1-ex v2 artikel.  

 
 
Kijk de 
opdrachten voor 
je andere 
vakken na: kun 
je een opdracht 
hiervoor 
gebruiken?  

 

thuis afmaken en een kopie van je schrijfstuk inleveren bij de docent met je naam erop.   

Week 18 januari (3)) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc 
af 
laten 
teken
en 

 
 
98-
101 

nu ned online 
 
2.2 Bronnen 
gebruiken 

Oefentoets Hoofdletters en Interpunctie (gebaseerd op hfd 5).  
Deze maak je op de computer en je kunt hem ook thuis maken. > 65%score.  
 
Lees de theorie 2.2. bronnen gebruiken.  
Maak de examenopdracht op de computer.  
Alternatieve opdracht in plaats van de ex. Opdr. p 101: : lees de inleiding van 
een artikel in een vakblad. Benoem drie deelonderwerpen die met het artikel te 
maken hebben. Je gaat nu één alinea schrijven van 150 woorden over dat 
deelonderwerp.  Volg de stappen in de beschrijving examenopdracht in je boek.  
Bespreek het werk met een klasgenoot. Verbeter je werk en sla het op als 2-2-ex 
v2 alinea.  

 In plaats van uit te gaan van een artikel uit een vaktijdschrift kun je ook 
kijken of je een informatief stuk moet schrijven voor je stageverslag. 

 Vraag suggesties bij de vakdocenten.  

 [op  Nederlands zus en zo vind je ook enkele suggesties voor onderwerpen] 

Fouten?  
Kijk bij de 
antwoorden 
goed hoe het 
precies zit! 
 
checklist 
bronnen 
gebruiken 
 
Kijk of je een 
artikel kunt 
schrijven voor je 
verslag of voor 
een ander vak! 

 

thuis afmaken en kopie van je schrijfstuk inleveren bij de docent met je naam erop. 



     PERIODE 3 NEDERLANDS 
 

25 februari CARNACALSVAKANTIE: ALAAF! 

3  maart (4) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af 
laten 
tekenen 

179-
189 

 Oefentoets Grammatica en Spelling (gebaseerd op spellingregels hfd 4)  
meervoud – tusenletter – an elkaar of los – bijvoeglijk naamwoord 
Op de computer maken: score > 65%! Deze kun je ook thuis maken.  

Kijk bij fouten 
hoe het goede 
antwoord eruit 
ziet en prent 
dat in je 
hoofd.  

 

105 -107   
2.4 
Verslag 
en 
Notulen  

Theorie Verslag bestuderen p. 105  
(zie ook Nederlands zus en zo onder LEZEN) 
Opdr 1 en 2 maak je in je boek. 
Theorie Notulen. P. 107 
  

 
Richtlijnen 
verslag 
Helicon 

 

p. 108  Examenopdracht vakgericht maak je op de computer: schrijf een verslag 
volgens de regels over een praktijkles of over een activiteit op je stage.  
Maak eerst een schrijfplan: inleiding –midden – slot en werk dit uit. Bespreek dit 
met een klasgenoot en verbeter je verslag. Sla dit op als 2-4-EX V1 Verslag. 

  

thuis maken en een kopie van je schrijfstuk inleveren bij de docent met je naam erop.  

Week 10 maart (5) 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   Nakijken doc af 
laten 
tekenen 

109-
111 

2.5 Informatief 
artikel 

Examenopdracht maken op de computer. Kies één van de twee 
onderwerpen uit het boek. Schrijf een informatief artikel en bedenk welke w-
vragen en h-vraag je hierbij opneemt. Maak een schrijfplan. Verwerk alleen 
feiten in je artikel, dus schrijf objectief en controleerbaar. Gebruik internet en 
noteer de bronnen. 
Schrijf een artikel van 200-300 woorden.  Sla het artikel op als 2-5-ex v2 
informatief artikel.    

goed leren 
schrijven 
is 
schrijfmeters 
maken. 

 

overeenkomst met 
LEZEN 

ter herinnering: theorie lezen 4.1   verschil tussen feit (waar = controleerbaar), 
mening (werkwoorden zoals vinden, voelen, denken dat), argument (voor of 
tegen iets; sterke en zwakkere argumenten). Signaalwoorden argumenten: 
want, omdat, daarom, dus, aangezien, …. 
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 17 maart (6) 

Blz  Wat moet je doen    doc af 
laten 
tekenen 

112-
115 

2.6 Betoog Opdracht 3 onderdelen 1 en 2 maken in het boek.  
Examenopdracht maak je op de computer.   
Schrijven betoog over het gekozen onderwerp in 250-300 woorden. Je mag het 
betoog in duo’s schrijven. Sla het op als 2-6-ex v2 betoog. 

  

Thuis afmaken en een kopie van je schrijfproduct inleveren bij je docent met je naam / de namen erop.  

 
23 maart (7) 

Blz  Wat moet je doen    doc af 
laten 
tekenen 

119-
124 

3.1 Informeel 
en formeel 
3.2 Zakelijke 
e-mail 

Dit is altijd een examenonderdeel.  
Lees de theorie p.119 en p. 122. 
Opdr.3.1.  2 maak je in je boek 
Examenopdracht p. 124 maken op de computer.  
Je mag deze opdracht als duo maken. Je bent samen verantwoordelijk voor de 
opdracht, dus werk goed samen.  

Bewaarboekje  
conventies 
schrijven 

 

Thuis afmaken. 

 
 
30 maart (8) 
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Blz  Wat moet je doen    doc af 
laten 
tekenen 

119-
124 
125-
134 

3.3 Zakelijke 
brief 
3.3 
Sollicitatiebrief 

Dit is altijd een examenonderdeel.  
Lees de theorie p.125 en p.130 en p. 133.  
Maak opdracht 3.4 onderdeel  3 in je boek p. 131 
Examenopdracht  p. 134 maken op de computer. Bewaar je sollicitatiebrief 
als 3-4-ex v1 sollicitatiebrief  
 

Inspiratieblad 
start- en 
slotzinnen. 

 

Thuis afmaken en een kopie inleveren bij je docent met je naam erop. 

 
 
7 april (9) 
 

Blz  Wat moet je doen    doc af laten 
tekenen 

230 
en  
235 

3.1 de juiste 
toon 
3.2 Duidelijk 
formuleren.  

Theorie lezen. 
Dit geldt dus voor al je schrijfproducten en natuurlijk ook voor 
de toets Schrijven! 

  

Alle opdrachten zijn gemaakt en alle schrijfproducten heb je in kopie ingeleverd bij de docent met jouw naam erop: 
1. Instructie 1-3-3 v2 Instructie (mogelijk te gebruiken voor je stageverslag) 
2. Vakgericht artikel 300 woorden 2-1-ex v2 Artikel. 
3. Alinea deelonderwerp vakblad 150 woorden 2-2-ex v2 Alinea.  
4. Verslag van een praktijkles 2-4-EX V1 Verslag. (mag ook over een activiteit op je stage zijn) 
5. Informatief artikel over vuurwerk of crossen in de natuur van 200-300 woorden 2-5-ex v2 informatief artikel.   
6. Betoog in 250-300 woorden 2-6-ex v2 betoog. 
7. Sollicitatiebrief 3-4-ex v1 sollicitatiebrief  

 
 

 
 
13 april TOETS (10) : schrijfopdracht waaronder in ieder geval memo / zakelijke brief of zakelijke e-mail.  
Deze toets maak je op papier. Schrijf dus duidelijk. Let op de indeling, hoofdletters en interpunctie en de juiste brief 
conventies en natuurlijk ook spelling. 

  
 
 
Herkansing na de meivakantie.  


