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Planner Onderdeel OSM docent mevrouw Mieke van Os                      

 wk datum 

Blz Onderdeel Wat moet je doen    nakijken 
aftekenen 

 

Week  36 les 1 31 augustus 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijken 
aftekenen 

 Kennismaking   

URGENT Licentie activeren  Online omgeving Nu Nederlands activeren. Zie routebeschrijving  

8 t/m 15 1.1. Onderwerp en 
hoofdgedachte 

Herhalingswerkvorm VO leesvragenvuur 
Lezen theorie hoofdgedachte 

 

 Huiswerk Maken opdr. 2, 3 (formuleer zorgvuldig bij de open vragen; dit is al een 
vorm van schrijfoefening) én examenopdracht. Score > 65% 

 

 

Week 37 les 2  7 september 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijken 
aftekenen 

16-22 1.2 Doel en publiek Uitleg theorie  

23-30 1.3 
Betroouwbaarheid 
van een tekst 

Uitleg theorie  

  Huiswerk 1.2  

 Huiswerk 1.3  

Maken opdr.2, 3 en examenopdracht 
Maken opdr.1,3 en examenopdracht 

 

 

Week 38 les 3    14 september  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijken 
aftekenen 

p.31 Lezen Oefentoets  
hfd 1 

Ga naar Nu Ned online, kies je klas, ga naar hfd 1. De oefentoets vind je 
rechts in het rijtje.  

 

32 - 38 2.1. De opbouw van 
een tekst 

Uitleg theorie (Dit is een belangrijk onderdeel van Lezen)  

150 - 162 WS 1.1.  
Betekenis afleiden 
uit de tekst 
WS: 1.2 
Betekenis afleiden 
uit het woord 
WS: 1.3 
Figuurlijk 
taalgebruik 

Lees de theorie, leg een verband met woordraadstrategieën Lezen.  

 
 
 
p.163 

 Huiswerk 2.1  
 

 Huiswerk  
Woordenschat 
Oefentoets 
 

Maken opdr 1, 2, en examenopdracht 
 
Maak de oefentoets hfd 1 Woordenschat  

Week  39 les 4  21 september.  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

39-45 2.2 Deelonderwerpen 
herkennen 

Theorie  

werkdocu
ment 

 Huiswerk 2.2 

 Huiswerk: 
schrijfopdracht  

Tekstopdracht: keuze 
(2) uit een aantal 
artikelen (vakgericht) 

Maken opdr. 2 en examenopdracht.  
 
Oefening intensief lezen: bij twee artikelen naar keuze:  
Benoemen onderwerp, deelonderwerpen.  
Schrijven van een samenvatting van de tekst in eigen woorden. 
(schrijfoefening) 
Formuleren van de hoofdgedachte. 
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Week 40 les 5   28 september.    

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

46 - 52 2.3 Tekstverbanden 
en signaalwoorden 

Theorie: dit onderdeel is erg belangrijk voor alle vaardigheden 
Nederlands. 
 
repeteerwerkvorm: signaalvragenvuur: welk verband hoort bij welk 
signaalwoord 
 
Opdracht 1 klassikaal.  
+ onderstrepen signaalwoorden in tekst 1 en benoemen voor welk soort 
tekstverband het staat 

  Huiswerk 

 Huiswerk 
schrijfopdracht. 

Volgende les 
peerfeedback en 
inleveren. 

Maken opdr. 2 en examenopdracht 
 
Schrijf een lopend ‘verhaal’ van 10 samengestelde zinnen met de 
signaalwoorden uit het signaalvragenvuur, waarbij de inhoud te maken 
heeft met jouw vakgebied. Geef achter het signaalwoord aan voor  wat 
voor tekstverband het staat) .  

 

Week 41 les 6 5 oktober  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 opvolging opdracht Peerfeedback schrtijfsels (kijk elkaars werk na en verbeter het voordat je 
je werk inlevert) 

 

p.53 Oefentoets hfd 2   

    

Week 42 les 7 12 oktober 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

54 t/m 61 3.1 Informatieve 
teksten 

Theorie 

62-69 3.2 Instructieve 
teksten 

Theorie 

70 - 77 3.3. Infographics Theorie 

 Huiswerk 3.1. 
Huiswerk 3.2  
Huiswerk 3.3. 

Maken opdr. 2 en examenopdracht 
Maken opdr. 2 en examenopdracht 
Maken opdr. 2  en examenopdracht 

 

Week 43 HERFSTVAKANTIE 

Week 44 les 8 26 oktober 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Oefentoets hfd 3  Ga naar de online omgeving. 

 * afmaken opdrachten / oefentoets met lage scores overnieuw 
doen.  

Week 45 les 9 2 november TOETSWEEK periode 1 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Domeintoets Over de hoofdstukken 1 t/m 3 

*De huiswerkopdrachten zijn gemaakt om deel te nemen aan de domeintoets.  

 


