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 Wk  datum 

Blz Onderdeel Wat moet je doen    nakijken aftekenen 

 

Week  46  9 november les 1 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijk
afteken 

URGENT Licentie activeren  Online omgeving Nu Nederlands activeren. Zie routebeschrijving  

8 t/m 5 1.1. Onderwerp en 
hoofdgedachte 

Lezen theorie hoofdgedachte  

 Huiswerk Maken 1.1. opdr. 2, 4 (formuleer zorgvuldig bij 14 t/m 17L dit is al een vorm van 
schrijfoefening) én examenopdracht. Score > 65% 

 

 

Week 47 les 2  16 november 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijk
afteken 

 korte kennismaking terwijl iedereen zorgt dat zijn licentie werkend is.   

URGENT Licentie activeren  Online omgeving Nu Nederlands activeren. Zie routebeschrijving  

24-31 1.3 Betrouwbaarheid van een 
tekst 

Uitleg theorie Zie PowerPoint week 1 t/m 3.   

  Huiswerk 1.2  

 Huiswerk 1.3  

Maken opdr. 3, 4 en examenopdracht Nu Nederlands 
Maken opdr. 2, 4 en examenopdracht Nu Nederlands 

 

 

Week 48 les 3    23 november  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijk 
afteken 

 Lezen Oefentoets  hfd 1 Ga naar Nu Ned online, kies je klas, ga naar hfd 1. De oefentoets vind je rechts in het 
rijtje.  
Geef je score door met printscreen.  

 

33 - 40 2.1. De opbouw van een tekst Uitleg theorie (Dit is een belangrijk onderdeel van Lezen)  

144-158 WS 1.1.  / WS: 1.2 /  WS: 1.3 Lees de theorie, leg een verband met woordraadstrategieën Lezen.  

 
 
 
p.158 

 Huiswerk 2.1  

 Huiswerk  
Woordenschat 
Oefentoets 
 

Maken opdr 1, 2, en examenopdracht Nu Nederlands 
 
Maak de oefentoets hfd 1 Woordenschat. Nu Nederlands  
Geef je score door met printscreen. Liefst in één bestandje met de score van de 
oefentoets hfd 1 Lezen Mu Nederlands.  

Week  49 les 4  30 november.  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

41-48 2.2 Deelonderwerpen 
herkennen 

Theorie  

werkdocu
ment 
onder 
opdracht 
Teams 
met 
vragen 

 Huiswerk 2.2 

 Huiswerk: 
schrijfopdracht  

Tekstopdracht: keuze 
uit een aantal artikelen 
(vakgericht) 

Maken examenopdracht Nu Nederlands  

Theorie hfd 1 en 2 toepassen op vakgerichte teksten!!  
De opdracht staat onder Opdrachten Teams.  De artikelen vind je in het mapje Lezen  
Artikelen onder bestanden.  

Opdrachten bij vakgerichte artikelen (vragen toepassen op 2 artikelen). Let op de 
 inlevertermijn! 3 januari voor 16.00 uur. 

Benoemen onderwerp, deelonderwerpen.  
Schrijven van een samenvatting van de tekst in eigen woorden. (schrijfoefening). 
Formuleren van de hoofdgedachte. 

 

Week 50 les 5  7 december.    

Blz Onderdeel Wat moet je doen   nakijk 
afteken 

 Lezen toets  hfd 1 
Lezen toets  hfd 3 

Twee toetsen met antwoordbladen worden uitgedeeld in de les en in de les gemaakt. Thuis 
afmaken. Ook kun je de toets online maken. Ga naar Nu Ned online, kies je klas, ga naar 
digitaal toetsen in de bovenbalk. De toetsen staan open tot 14 december. Lever je antwoordblad 
met jouw naam erop op 14 dec bij mij in of maak de toetsen online en lever ze daar in.    
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Week 51  les 6 14 december  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Oefentoets hfd 2 
Lezen 

In de les maken! 30’. Score > 65%. Nu nederlands  

49 - 57 2.3 Tekstverbanden 
en signaalwoorden 

Theorie: dit onderdeel is erg belangrijk voor alle vaardigheden Nederlands. 
Opdracht 1 en 4  klassikaal doen.  
+ onderstrepen signaalwoorden in tekst 1 en benoemen voor welk soort tekstverband 
het staat 

  Huiswerk 2.3 
 

Maken 2.3 opdr. 2, 3 en examenopdracht Nu Nederlands 

Week 52  21 december  Week 53 Kerstvakantie. Geniet ervan! 

Week  4 januari  les 7 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

58 t/m 66 Theorie  
In de les oefening maken klassikaal uit iedere paragraaf:  
3.1 Informatieve teksten  
3.2 Instructieve teksten 
3.3. Infographics 

67-73 

74 - 83 

 Huiswerk 3.1. 
Huiswerk 3.2  
Huiswerk 3.3. 

Maken opdr. 2 en examenopdracht 
Maken opdr. 3 en examenopdracht 
Maken opdr. 3 en examenopdracht 

 

Week  11 januari  les 8 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Hoofdstuktoets hfd 2 
Lezen 

Ga naar de online omgeving. Ga naar digitaal toetsen. Daar staat 
de toets voor je klaar. Het cijfer dat je terugkrijgt zou niet het cijfer 
zijn; daar gaat 0,6/0,7 van af! 

Week 18 januari les 9  

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

  Herhalen theorie over de hoofdstukken 1 t/m 3 

 Huiswerk opdrachten afmaken 

 

Week 25 januari 2021 TOETS LEZEN IEDEREEN 

Blz Onderdeel Wat moet je doen   doc af 
laten 
tekenen 

 Domeintoets Lezen Over de hoofdstukken 1 t/m 3  60% goed is 5,5. . Het cijfer dat je 
terugkrijgt zou niet het cijfer zijn; daar gaat 0,6/0,7 van af! 

*De huiswerkopdrachten zijn gemaakt om deel te nemen aan de domeintoets. De examenopdrachten en vakgerichte opdrachten 

altijd maken. Niet af: 1. Herkansiong 

 


