
     
PERIODE 1 
2F 2e jr 

NEDERLANDS 

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. 
In het tweede jaar werken we met de methode Nu Nederlands. Voor wie 
vorig jaar in het tweede jaar met Deviant heeft gewerkt, is het belangrijk 
de licentie Nu Nederlands voor dit jaar te activeren.  

 

p. 8;  
p. 16; 
p.24 
p. 33 
p. 41 

p. 49 
p. 59 
p.67 
p.74 

Doorlopen en benoemen kernpunten theorie hfd 1 t/m 3  
Herhalingswerkvorm 1e jaar Leesvragenvuur /  
 
Flashkaarten voor jezelf om de begrippen te trainen. De begrippen moet 
je herkennen in vraagstellingen en weten hoe je die toepast in een tekst.  
 

 

Werk 
document 

Huiswerk Spion: 
net als in de film 

Maken opdrachten werkdocument (toegevoegd onder bestanden in 
Teams) 

 

 

Week 37 les 2  7 september 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijken 
aftekenen 

p. 187 - 
189 

 Theorie herhalen hfd 1 t/m 3   

Werk 
document 

Huiswerk Spion: 
net als in de film 

Maken opdrachten werkdocument (toegevoegd onder bestanden in 
Teams) Voor de volgende les heb je deze opdrachten af.  

 

 

Week 38 les 3    14 september  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijken 
aftekenen 

85-92 4.1. Teksten met 
meningen lezen 

Uitleg theorie 
Feiten en meningen.  
Dit hoofdstuk kent een directe relatie met het onderdeel Schrijven.  

 

93-99 
p. 190 

4.2  Argumenten  Theorie 
 

 

 Huiswerk 4.1 
Huiswerk 4.2 

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

 

Week  39 les 4  21 september.  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

95-101 
 
 

4.3 Betoog Theorie: dit onderdeel is erg belangrijk voor alle vaardigheden Nederlands. 
Door betogen te lezen en te analyseren kun je ze op het examen zelf ook 
makkelijker schrijven.  
 
Uitleg AUB-tjes: argument – uitleg - voorbeelden 

 

144-158 Woordenschat  
hfd 1 

Lezen theorie: zie de samenhang met woordraadstrategieën lezen.       

 Huiswerk 4.3 arg 
Huiswerk 
Oefentoets WS hfd1 
 

Maken opdr. 1, 2 en examenopdracht 
 
Maken oefentoets hfd 1 Woordenschat online 

 

 

 

 

 



     
PERIODE 1 
2F 2e jr 

NEDERLANDS 

Week 40 les 5   28 september.    

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

102-109 4.4. Beschouwing Theorie toepassen op vakgerichte teksten!! Soort vragen 
zoals bij teksten in de methode, maar dan op vakgerichte 
teksten.  
Dus de boekopdrachten worden omgezet naar vakgerichte 
teksten.  

Werkdocument Huiswerk 
 

Opdrachten bij vakgerichte artikelen (2) 
 

 

Week 41 les 6 5 oktober  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Oefenexamen 
FACET Ned. 2F 

Alleen de vragen van Lezen maken.   

 Klik op de 
aangegeven toets 
en maak alleen de 
vragen over lezen. 
Dit zijn vier teksten. 
Heb je de vragen af, 
controleer je werk 
en klik op inleveren. 
Je ziet de uitslag.  

https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=3_0 

 

 

    

Week 42 les 7 12 oktober 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

   

cijfer in 
Eduarte 

Toets LEZEN Domeintoets 2F  25 vragen (65% is 5,5 ) 

 

Week 43 HERFSTVAKANTIE 

Week 44 les 8 26 oktober 5 lessen voor het onderdeel Luisteren 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Luisteren Herhalen lesstof aan de hand van vakgerichte fragmenten 

   

 

Week 45 les 9 2 november  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

8-21 Luisteren Theorie herhalen 

 Huiswerk Examenopdrachten 1.1., 1.2 en 1.3 

 

Einde periode 1: na periode 1 loopt het onderdeel  Luisteren nog door. De toets Luisteren vindt plaats in week 50 = week  4 van 

periode 2.  7 december.1e mogelijkheid. 

*De huiswerkopdrachten bereiden je voor op de toets en maken dat je binnen de tijd kunt werken.  

 

https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=3_0

