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    KLAS   10 V 
 

 Inhoud : Eisen : 

Literatuur 1. Je krijgt een mapje of periodeschrift. De 
periode van de Romantiek in de Engelse 
literatuur wordt behandeld. In het schrift 
komen gedichten, biografieën, commentaar op 
gedichten,  illustraties. 

Op de afgesproken datum 
lever je het schrift 
compleet en goed verzorgd 
in.  

Lezen 1.Dit deel bestaat uit twee onderdelen : 
Je maakt een werkstuk over een onderwerp uit 
de Engels sprekende wereld. Onderwerpenlijst 
en exacte eisen aan het werkstuk ontvang je 
van de docent  
( instructieblad ).  
2.Je leest zelfstandig 2 onverkorte, origineel 
Engelse romans.  

Op de afgesproken datum 
lever je het werkstuk en de 
boekverslagen compleet en 
goed verzorgd in.  
In de les, op een 
afgesproken datum, wordt 
een boekopdracht 
gemaakt. 

 

TOETSEN Inhoud : Eisen : 

Spreken Je presenteert (spreekbeurt) het gemaakte 
werkstuk in het Engels. 
 
 
 
. 

De spreekbeurt moet 5 
minuten duren. Het cijfer 
wordt bepaald op grond 
van inhoud, 
spreekvaardigheid, 
grammatica en uitspraak. 

Schrijven Zakelijke brief/mail 
 
 

Het cijfer wordt bepaald op 
grond van inhoud en 
grammatica. 

Idioom en 
grammatica 
 

Je  krijgt uit een keuze van de hoofdstukken  
van de methode ‘Of Course 4 Vwo 3e dr.’ 
toetsen over idioom, grammatica en 
tekstbegrip van die hoofdstukken. 

Schaf een schrift aan voor 
aantekeningen, schrijf- 
opdr. , etc. zodat je goed 
overzicht houdt over wat je 
leert. 

 
Regels voor de toetsen : 
 

- Absent zonder ziek gemeld te zijn, dan krijg je voor dat onderdeel een één ( niet inhaalbaar ). 
- Verplaatsing van de datum van een spreekbeurt is niet mogelijk. Als je op de dag van de spreekbeurt 

ziek gemeld bent, doe je de spreekbeurt de eerstvolgende les dat je er weer bent. 
- Als je ziek bent bij een toets in de les, haal je die op de eerstvolgende inhaalmiddag in. 

 
Toetsweek 1 ( okt/nov 2016)   : Zakelijke brief/mail  
Toetsweek 2: niet voor de talen.   
Toetsweek 3 ( 17 t/m 23 feb. 2017)   : Examenteksten (op eindexamen Havo niveau) 
 
Boekverslag 1:  woe 29 mrt 
Boekverslag 2: woe 14 juni 
Inleveren periodeschrift Romantiek: mei 



 


