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Opdrachten te maken i.v.m. lesuitval (i.v.m. kunstreis):  
 
Uit Vlekkeloos Nederlands: oefening 23 t/m 26 (p. 48+49)  
Uit Nieuw Nederlands: Cursus woordenschat, H1, paragraaf 1, oefening 1+2.  
  

 
Algemeen  
 
Voor deze lessen neem je altijd een schrift mee. Neem ook elke les Vlekkeloos Nederlands mee.  
De methode Nieuw Nederlands neem je alleen mee als daarom gevraagd wordt.  
 
Dit schooljaar bestaat uit het door oefenen met de basisvaardigheden voor Nederlands (zoals 
opgebouwd in de 9de) en het leggen van een basis van het vwo-niveau. Dit houdt in dat we een 
stevige basis leggen voor de omgang met literatuur; taal en spelling op niveau behandelen, 
taalkennis opbouwen (woordenschat vergroten) en schrijf- en leesvaardigheid in gaan zetten 
om ons goed uit te kunnen drukken en ideeën te kunnen verwoorden, maar ook die van anderen 
kunnen analyseren. Ook argumenteren (betogen/debateren) komt aan bod.  
 
Er telt nog niets mee wat betreft cijfer voor het examen, maar in de rapporten wordt wel door 
middel van een cijfer aangegeven of je op het juiste niveau zit. Dit wordt o.a. bepaald door je 
bijdrage aan de lessen en klassengesprekken.  
 
 
Jaarplanning 
 
Er worden drie boeken gelezen (twee/drie boekopdrachten en een presentatie).  
Het eerste boekverslag wordt 14 oktober ingeleverd.  
In november beginnen we met de eerste boekpresentaties. Daar wordt ook een opdracht bij 
ingeleverd.  
Het derde boekverslag plannen we samen.  
 
Proefwerken/toetsen zullen zo veel mogelijk in de lessen worden afgenomen. Er zullen in ieder 
geval een schrijftoets en een leestoets afgenomen worden. Spelling en woordenschat kunnen 
ook door middel van s.o.’s worden getest.  
 
 
Toetsen/toetsweken 
Toetsweek 1   diagnostische leestoets en (werkwoord)spelling  
Toets 2   leestoets, spelling en woordenschat  
Toets 3   schrijfvaardigheid (en argumentatie)  
 
 
PTA 
Dit jaar tellen voor het PTA alleen de periodes mee. De opdrachten die je in de periodes maakt 
(zoals het schrift), zijn zogenaamde handelingsdelen. Die onderdelen moet je naar behoren 
hebben gemaakt voor een voldoende; als het niet voldoende is, krijg je een aanvullende 
opdracht.  


